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<POSTAGEM>
bairro-educador-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador no CIEP!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o com Ana Carolina e DÃ©borah do Bairro Educador, parceria de sucesso em 
2011!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogadao-no-rio-educa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 30 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BlogAdÃ£o no Rio Educa!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Projeto: Luz, CÃ¢mera, AÃ§Ã£o!
(CIneclubes das Escolas do AmanhÃ£!)

A professora Gisele Cordeiro, do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes, 6a. CRE, informou-me 
sobre o blog que ela construiu (clique aquie entre...) para divulgar e partilhar
as atividades, as ideias, os trabalhos realizados e o projeto "LUZ, CÃ‚MERA, 
AÃ‡ÃƒO!", que vem encantando seus alunos e a toda escola! 

O nome do blog Ã© bem sugestivo (e criativo!):BLOGADÃƒO!

Olha o link do Rioeduca!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacoes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ãµes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossa equipe sempre presente nas capacitaÃ§Ãµes!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circo-e-teatro-no-dia-do-trabalhador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Circo e Teatro no dia do Trabalhador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Oba!!!! Dia 1Âº de maio, professores e alunos do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes 
vÃ£o ao circo Marcos Frota pela manhÃ£ e ao teatro Leblon ver a PeÃ§a " Na cola 
do sapateado". Uma parceria MetrÃ´Rio e Bairro Educador, sucesso absoluto!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-dos-contos-de-fadas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa dos contos de fadas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Em 2010 nosso tema gerador foi: Contos de Fadas! Foi um sucesso, fizemos atÃ© um
baile dos contos de fadas. Todos curtiram, ouviram as estÃ³rias, viram filmes e 
danÃ§aram com seus professores que vestiram suas fantasias e entraram no clima!

 <COMENTÃRIOS>
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Eu amei esse baile, todos vestiram os seus personagens preferidos! Equipe 10!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
monitores-de-leitura-agitam-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Monitores de Leitura agitam a escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alunos monitores incentivam colegas a ler, realizam eventos literÃ¡rios, 
divulgam livros nas salas, contam estÃ³rias. Muita animaÃ§Ã£o para formar 
leitores. Os Monitores estÃ£o sempre em contato com a Professora Elizabeth de 
Sala de Leitura! Formar leitores com uso da tecnologia Ã© nosso lema!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-artes-marciais-na-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina de artes marciais na escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alunos aprendem ensinamentos da cultura oriental, praticam atividade fÃ-sica e 
interagem com colegas de maneira lÃºdica. O professor Gilberto anima a garotada 
toda terÃ§a-feira na nossa escola. Em 2010 teve atÃ© torneio com a Escola Thomas
Jefferson! Show!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-com-o-metrorio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Parceria com o MetrÃ´Rio!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Mais uma do Bairro Educador, parceria com o MetrÃ´Rio! Estamos adorando , pois 
agora viajamos pelo Rio de Janeiro com nossa crianÃ§ada de MetrÃ´. Estamos 
passeando bastante, fomos atÃ© convidados para uma festa da equipe do MetrÃ´Rio.
Os alunos agradecem, mas a parceria nÃ£o para por aÃ-, ganhamos cortesias para 
espetÃ¡culos com patrocÃ-nio do MetrÃ´ ! Cultura e arte para todos!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiro-passeio-ao-circo-marcos-frota.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeiro passeio ao Circo Marcos Frota!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Parceria com o Bairro Educador dando frutos: fomos ao circo Marcos Frota! As 
crianÃ§as amaram, foram elogiados pela produÃ§Ã£o do circo, isso Ã© formaÃ§Ã£o 
de platÃ©ia. Arte , cultura e EducaÃ§Ã£o formando cidadÃ£o. Isso sÃ³ Ã© 
possÃ-vel com uma equipe guerreira e uma parceria perfeita. Obrigada equipe do 
CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes e equipe do Bairro Educador Ana e Deborah. 
CrianÃ§as felizes, equipe feliz , todos ganham. 2011 jÃ¡ Ã© um sucesso!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-representante.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Representante!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Nossa professora representante , estÃ¡ realmente nos representando. Muitos 
elogios, muita participaÃ§Ã£o e profissionalismo. Professora Gwendolyn merece um
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abraÃ§o! Olha ela aÃ- com a coordenadora!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Gi pelo espaÃ§o e por valorizar o nosso trabalho..bjkas

 <COMENTÃRIOS>
A melhor equipe merece todos os espaÃ§os!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-luz-camera-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto: Luz , CÃ¢mera ,AdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
Nosso tema gerador Ã© Cinema!!!! Nada melhor que organizar um cineclube na 
escola. A idÃ©ia pegou, as crianÃ§as estÃ£o amando e os professores tambÃ©m!

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, colega! Acabei reencontrando o seu blog! Eu vi o link (creio que no 
Twitter) quando estava saindo para resolver umas questÃµes na SME e sÃ³ deu 
tempo de postar rapidamente em meu perfil pessoal do Facebook (e entrar para 
seguir o blog)! Muito boa ideia este projeto de cinema na escola! Logo, logo, 
vocÃª vai ver seu blog divulgado no blog A RevoluÃ§Ã£o Acontece - Rioeduca.net 
(jÃ¡ estÃ¡ no Facebook do Rioeduca.net!)!
Um abraÃ§o! E parabÃ©ns pelo trabalho! :)

 <COMENTÃRIOS>
Oba! nÃ£o vejo a hora!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-blog-do-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no Blog do Bairro Educador

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Elogio feito pela equipe BE IrajÃ¡:A equipe pedagÃ³gica do CIEP AdÃ£o Pereira 
Nunes e do CIEP Dom Oscar Romero demonstraram comprometimento e dedicaÃ§Ã£o com 
a educaÃ§Ã£o dos seus alunos, que ultrapassou o espaÃ§o fÃ-sico da sala de aula,
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e fez com que, mesmo no sÃ¡bado, elas dedicassem seu tempo livre para aqueles 
alunos. Esta aÃ§Ã£o tem por base, a ideia de que a escola se constitui num 
espaÃ§o nÃ£o sÃ³ de aprendizagem, mas tambÃ©m um instrumento que possibilita 
lazer e diversÃ£o.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-coc-no-ciep-dr-adao-pereira-nunes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1Âº COC no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Gwendolyn registrou nosso COC em tempo real! Que mÃ¡ximo.... tinha 
que ser no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. E ainda twittamos durante a reuniÃ£o, 
muita conexÃ£o e tecnologia para uma escola sÃ³!

 <COMENTÃRIOS>
Sou graduanda de Pedagogia da UERJ e faÃ§o parte de um grupo de pesquisa ligada 
a cibercultura, gostaria muito de fazer uma visita no CIEP. Moro em IrajÃ¡. 
Existe esta possibilidade de fazer uma visita na sua escola? meu e-mail Ã© 
martarj1965@gmail.com.

Espero contato. Obrigada.
 <COMENTÃRIOS>

Venha sim, adoramos visitas!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ambiente-alfabetizador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ambiente alfabetizador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A equipe de alfabetizadores do CIEP estÃ¡ com tudo! As professoras participam de
curso de atualizaÃ§Ã£o aos sÃ¡bados, foram ao congresso alfabÃ©tica 2011. As 
salas de aula sÃ£o reflexo de tanta dedicaÃ§Ã£o, cantinhos espalhados pelas 
salas ajudam no processo de alfabetizaÃ§Ã£o dos alunos. Cantinhos de 
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matemÃ¡tica, leitura , CiÃªncias, jogos fazem a diferenÃ§a no trabalho. Tudo 
simples, sem complicaÃ§Ã£o, veja:

 <COMENTÃRIOS>
Valeu Gi pela forÃ§a e espaÃ§o pra divulgar e valorizar o nosso trabalho...bjkas

 <COMENTÃRIOS>
Valeu mesmo!!!! bjks!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-e-ciep-dr-adao-pereira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador e CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes no AlfabÃ©tica Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Projeto Bairro Educador participou do AlfabÃ©tica Rio - Congresso Brasileiro 
de AlfabetizaÃ§Ã£o, Letramento, Leitura e ProduÃ§Ã£o de Textos. O evento 
promovido pelo Conexa Eventos ocorreu no Ãºltimo fim de semana, dias 14 e 15 de 
maio, no Centro de ConvenÃ§Ãµes Sul AmÃ©rica.
Passaram pelo stand do Bairro Educador professores da Rede Municipal de Ensino, 
coordenadores e diretores de escolas, CRES, alÃ©m de professores de outros 
municÃ-pios e estados. E adivinha quem apareceu no Stand do Bairro Educador? E 
nossa equipe de AlfabetizaÃ§Ã£o!!!

MÃ¡rcio, promoter do evento,Marcia Florencio (BE) e
professoras do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes ( BE Pavuna)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-alfabetizando-e-letrando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 10 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

capacitaÃ§Ã£o Alfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A equipe do CIEP Dr. AdÃ£o sempre presente na capacitaÃ§Ã£o do projeto 
Alfabetizando e letrando. O curso acontece aos sÃ¡bados e Ã© destinado para 
professores do ano inicial. A nossa equipe sempre atenta as orientaÃ§Ãµes. 
ParabÃ©ns para Geise, Gwendolyn, Idalice.Priscila e Raquel!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cientistas-do-amanha-missao-cumprida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cientistas do amanhÃ£, missÃ£o cumprida!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As turmas do projeto cientistas do amanhÃ£, mais uma vez deram um show. O 
cronograma foi cumprido pela maioria das turmas, outras turmas estÃ£o 
finalizando as liÃ§Ãµes. Equipe mais entusiasmada impossÃ-vel! Orgulho de 
vocÃªs!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cientistas-do-amanha.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cientistas do amanhÃ£!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 O projeto Cientistas do AmanhÃ£ Ã© um projeto de CiÃªncias com apoio didÃ¡ticos
e kits para experiÃªncias. O projeto prevÃª a capacitaÃ§Ã£o de professores e o 
fornecimento de materias atravÃ©s da empresa Sangari. O CIEP abraÃ§ou o projeto 
e o resultado nÃ£o poderia ser Melhor!

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclubismo-e-incentivo-leitura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineclubismo e incentivo a leitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A coordenaÃ§Ã£o em conjunto com as professoras, Gwendolyn e BÃ¡rbara, resolveram
dar continuidade ao trabalho da professora Gwendolyn com o livro: A menina que 
odiava livros. Depois da contaÃ§Ã£o da estÃ³ria, as crianÃ§as puderam assistir a
animaÃ§Ã£o baseada no livro, em uma sessÃ£o do cineclube. O trabalho vai virar 
um livro, com a cooperaÃ§Ã£o da professora Beth de Sala de Leitura! O projeto 
ganhou mais professores com a presenÃ§a da professora Geisy.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinemadao-mes-dos-musicais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CinemAdÃ£o , mÃªs dos Musicais!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Esse bimestre nosso projeto vai falar dos musicais no cinema. As sessÃµes do 
cineclube jÃ¡ comeÃ§aram, assistimos filmes do Fred Astaire, Gene Kelly, Rita 
Hayworth e vem muito mais por aÃ-. Adoramos ver os clÃ¡ssicos nas sessÃµes do 
cineclube, acho que o resultado vai ser maravilhoso, os professores vÃ£o colocar
a criatividade para trabalhar. Vejam as fotos:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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dica-da-professora-gwendollyn-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica da professora Gwendollyn para trabalhar leitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Menina que odiava Livros

Gente, esse livro Ã© maravilhoso. Fui com as crianÃ§as da 1.203 para a 
biblioteca e contei essa histÃ³ria pra eles. Em seguida conversamos sobre o 
livro e montamos uma dramatizaÃ§Ã£o. A Meena, personagem principal, foi a 
Beatriz, pois ela disse que nÃ£o gostava de ler. Gente, no final a frase que 
Meena gritou foi: EU ADORO LIVROSSSSSSSSSSSSSSS...Adorei e eles tambÃ©m...Ã³tima
sugestÃ£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-rioeduca-para-premiacao-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Encontro Rioeduca para premiaÃ§Ã£o do Quizz!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
Mais uma vez o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes presente! A coordenadora Gisele, foi
a primeira a acertar o quizz . E nesse sÃ¡bado foi ao encontro com a escritora 
Regina e a turma do Rioeduca. Olha a farra na livraria!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, colegas! E farra na livraria Ã© bom demais! :)

 <COMENTÃRIOS>
Adorei a farra! A Regina Ã© Ã³tima, nÃ£o podia ser diferente! E conhecer 
pessoalmente as meninas foi dez!

 <COMENTÃRIOS>
NÃ£o participei desta farra, sniff!!! Tenho certeza que outras farras 
acontecerÃ£o. ParabÃ©ns a vencedora.
--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
expoadao-dia-do-abraco-na-6-cre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ExpoAdÃ£o ! Dia do abraÃ§o na  6Âª CRE.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Dia 25 de maio foi o dia do abraÃ§o na 6ÂªCRE, as escolas fizeram exposiÃ§Ãµes e
foram visitadas pelas professoras da CRE. Foi dia da CRE na escola , para 
comemorar os trabalhos de sucesso!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-de-plateia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FormaÃ§Ã£o de platÃ©ia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Um dos eixos norteadores do nosso projeto polÃ-tico pedagÃ³gico Ã© a Arte. 
Mostramos aos nosso alunos diversas expressÃµes artÃ-sticas, formamos platÃ©ia, 
possibilitamos o acesso a arte e a cultura para ampliar o capital cultural de 
nossas crianÃ§as. Veja a aula da Professora Gwendolyn:
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ida-ao-teatro-carlos-gomes-peca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ida ao Teatro Carlos Gomes- peÃ§a: COCORICÃ“- 18/05/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As turmas de primeiro ano, foram ao teatro comigo e com a profÂª Priscilla, 
muitos pela primeira vez, e foi maravilhoso. As crianÃ§as do Ciep AdÃ£o deram um
SHOW de comportamento. ParabÃ©ns crianÃ§as, fiquei muito orgulhosa pelos elogios
que vocÃªs receberam do pessoal do teatro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
incentivando-leitura-na-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Incentivando a leitura na EducaÃ§Ã£o Infantil!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A professora CÃ¡tia do E.I. tem feito atividades para estimular a leitura na sua
turma de EducaÃ§Ã£o Infantil. As crianÃ§as sÃ£o estimuladas desde cedo a 
manusear livros, ouvir estÃ³rias e recontar as estÃ³rias lidas! Sucesso de 
crÃ-tica!!!!

 <COMENTÃRIOS>
Formar leitores desde cedo! Ã‰ dever de uma escola comprometida e de uma 
professora competente! ParabÃ©ns CÃ¡tia!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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olha-o-ciep-no-rioeduca-pela-terceira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 24 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olha o CIEP no Rioeduca pela terceira vez!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sucesso total! Estamos em postagem tripla essa semana no Rioeduca.
http://www.rioeduca.net/blog.php

TerÃ§a-feira, 24/05/2011Encontro de Rioeducadores com a Escritora Regina 
GonÃ§alvesAconteceu no dia 30 de abril o encontro para premiaÃ§Ã£o dos 
ganhadores do Quiz "Teste seus conhecimentos..." , com a presenÃ§a da escritora 
Regina GonÃ§alves.
Estiveram na Livraria Nobel, alÃ©m de Regina, Lilian Ferreira - gerente do 
Portal Rioeduca.net, Cynthia Caputo - coordenadora do Portal, e as ganhadoras do
Quiz - Giselle Portela, Eneida Barbosa, Gisele Abreu e Raphaella Marques - que 
receberam como prÃªmio livros autografados pela escritora.
Foi uma tarde muito agradÃ¡vel, onde os presentes trocaram idÃ©ias sobre leitura
e literatura. Regina foi presenteada comlivros confeccionados por alunos da Rede
PÃºblica Municipal de Ensino.
A escritora Regina GonÃ§alves Ã© a criadora dos livros da SÃ©rie Caio ZIP, a 
histÃ³ria de um menino que viaja no tempo interagindo com nomes cÃ©lebres da 
cultura brasileira e mundial.
Dentre os livros da Escritora estÃ£o os tÃ-tulos "D. Pedro II e Jornalista 
Koseritz", adquirido recentemente para todas as Salas de Leitura da Rede, e 

 "Einstein, Picasso, Ãghata e Chaplin", os quais eu tive o prazer de ler, e 
recomendo!

Para saber mais sobre os livros de Regina GonÃ§alves e conhecer um pouco melhor 
Caio Zip, acesse o site:
http://www.caiozip.com/
TerÃ§a-feira, 24/05/2011EU AMO SER PROFESSORA: MAIS UM NOVO BLOG DA 6a.CRE!

EU AMO SER PROFESSORA
Blog criado pela professoraGwendolyn Sonia doCiep Dr. AdÃ£o Pereira Nunes
(clique no link abaixo e entre no blog):http://euamoserprofessora.blogspot.com/
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APROVEITEM E VISITEM TAMBÃ‰M O BLOG DA ESCOLA DA PROFa. SÃ”NIA,
BLOGADÃƒO!

 O BLOG DO CIEP DR. ADÃƒO PEREIRA NUNES TAMBÃ‰M ESTÃ CHEIO DE 
NOVIDADES!http://adaoblogado.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-de-informativos-na-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de informativos na escola.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A produÃ§Ã£o de informativos na escola tem inÃºmeras vantagens: informa com 
rapidez, serve de instrumento de registro de atividades, Ã© uma forma de 
valorizar o trabalho do professor e divulgar o trabalho realizado pela equipe. 
Ã‰ uma delÃ-cia propor matÃ©rias, estimular colegas a registrarem suas 
atividades.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-textual-na-1203.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o textual na 1203!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Saiu o tema para a avaliaÃ§Ã£o de escrita do 2Âº ano, no segundo bimestre! Falar
dos personagens dos livros lidos, vai ser fÃ¡cil para essa turminha de 
escritores. ParabÃ©ns, para as tias Gwendolyn e BÃ¡rbara!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-barbara-alfabetizando-e.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora BÃ¡rbara, alfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

A professora BÃ¡rbara merece destaque na alfabetizaÃ§Ã£o e letramento , sua 
turma vem alcanÃ§ando resultados Ã³timos. ParabÃ©ns pelo belo trabalho 
desenvolvido. A equipe do Dr. AdÃ£o Pereira Nunes sÃ³ tem profissionais de 
elite, cada semana apresentaremos um profissional de destaque de nossa escola!

 <COMENTÃRIOS>
AgradeÃ§o o espaÃ§o que divulga e promove nosso trabalho.
O processo dos cantinhos estÃ¡ crescendo e evoluindo junto com nossos pequenos.
Mas isso, serÃ£o cenas para as prÃ³ximas postagens...
Grata, professora BÃ¡rbara
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pular-corda-e-alfabetizar-ao-mesmo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pular corda e alfabetizar ao mesmo tempo? Sim!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Idalice Ornelas alfabetiza letrando e brincando. Na atividade 
abaixo, a professora elaborou um texto sobre a brincadeira de pular corda, as 
crianÃ§as cantaram, leram, identificam palavras e brincaram muito de pular 
corda. Atividade realizada em 30 de maio com turma de ano inicial.
[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Gi por reconhecer meu trabalho, acreditando e confiando em mim. 
Obrigada tambÃ©m por sempre disponibilizar materiais, tanto de leitura quanto 
para atividades, tornando minhas prÃ¡ticas cada vez mais divertidas, facilitando
o aprendizado dos pequenos.
Um hiper bju e aguarde... 
NÃ£o somos POLISHOP, mas nÃ£o Ã© sÃ³ isso... temos muito mais! kkkk

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ fÃ¡cil com professores que nem vocÃª: comprometidos e criativos!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-do-rafael-parente-na-nossa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita do Rafael Parente na  nossa escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

Rafael Parente veio conhecer o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes na manhÃ£ do dia 26 
de maio. Gostamos muito de receber a visita e poder mostrar nosso trabalho. 
Agradecemos a visita e esperamos que tenha gostado!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visoes-perifericas-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VisÃµes perifÃ©ricas 2011!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos da oficina de vÃ-deo do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes estÃ£o 
participando com um curta metragem sobre cultura! Vale apena conferir o 
festival, muitos vÃ-deos legais mostrando visÃµes da periferia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
6-credesafios-comunidade-servico-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
6Âª CRE_DESAFIOS: A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: BlogAdÃ£o no Ba...
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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6Âª CRE_DESAFIOS: A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: BlogAdÃ£o no Ba...: 
"Todos falando do trabalho ...Muitos ParabÃ©ns!! 
http://adaoblogado.blogspot.com/ A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: 
BlogAdÃ£o no Bairro Educa..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alfabetizar-com-jornal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alfabetizar com jornal!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Priscila faz isso muito bem, veja :

Toda semana as crianÃ§as lÃªem um jornal diferente e destacam as suas principais
notÃ-cias.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-de-ciencias-da-tia-gwendolynamo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas de CiÃªncias da Tia Gwendolyn....amo muito tudo isso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
<DATA DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 COMO TIRAR ÃGUA DE UM RECIPIENTE? T: 1.203 - 10/06/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Essa aula foi super fantÃ¡sticaaaaaaa, ele realmente perceberam que o ar ocupa 
espaÃ§o mesmo. E lembraram da aula anterior de como fiz pra tirar o ar do 
copinho. Quando perguntei por que a bola nÃ£o enchia na garrafa, Daniel me 
respondeu que era por causa do ar que jÃ¡ estava na garrafa. E me fiz de boba e 
perguntei : NÃ£o entendi, o ar atrapalha? E ele me respondeu: - Claro tia, dois 
corpos nÃ£o ocupam o mesmo lugar. Fiquei  tÃ£o emocionada que tive que filmar 
essa aula. Em breve vou postar o vÃ-deo. Aguardem!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-mostra-de-animacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Mostra de animaÃ§Ã£o japonesa
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Mostra de animaÃ§Ã£o japonesa: "Para quem gosta de mangÃ¡ essa Ã©
uma Ã³tima notÃ-cia! Na prÃ³xima terÃ§a-feira (28/06)comeÃ§a na Caixa Cultural 
da Almirante Barroso a mostra 'O ..."

 <COMENTÃRIOS>
Gisele,
Fizemos uma postagem de todo o BlogAdÃ£o no mÃªs de junho!
Esse seu blog Ã© maravilhoso e um incentivo para todos nÃ³s!

Grande abraÃ§o,
Equipe Bairro Educador.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada fico agradecida! Adoro a parceria do Bairro Educador!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacoes-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ãµes! Sangari.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A equipe do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes marcou presenÃ§a na formaÃ§Ã£o 
continuada do projeto Cientistas do amanhÃ£! A professora Gwendolyn registrou 
tudinho e postou no blog. Muitos elogios, essa equipe Ã© Ã³tima!A capacitaÃ§Ã£o 

 do 1Âº ano, com a unidade Ãgua, foi dada pela tutora FlÃ¡via Marins, com a 
tutora do Ciep AdÃ£o, Ana Cristina. NÃ£o preciso dizer que a FlÃ¡via deu um show
de explicaÃ§Ãµes e pra todas nÃ³s do AdÃ£o conseguimos matar um pouquinho a 
saudade dela...kkk...Bjkas FlÃ¡via. Em tempo, ParabÃ©ns tb para o Eduardo Nunes.
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A tarde foi a do 2Âº ano, com a unidade Ar, e o tutor foi o FlÃ¡vio Silva. Ele 
tambÃ©m foi maravilhoso em suas explicaÃ§Ãµes. ParabÃ©ns a Sangari pela bela 
equipe de tutores.!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ce-de-15-de-junho-dinamizado-pelos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CE de 15 de junho dinamizado pelos alunos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Foi maravilhoso, os alunos Karoline e Carlos Salatiel fizeram uma oficina de 
tecnologia educacional. Eles mostraram algumas possibilidades educativas, 
utilizando os recursos tecnolÃ³gico disponÃ-veis na escola. O centro de estudos 
foi aprovado pelos professores da escola, eles tiraram suas dÃºvidas e gostaram 
da sugestÃ£o de utilizar vÃ-deos e livros na contaÃ§Ã£o de pequenas estÃ³rias 
para as turmas de alfabetizaÃ§Ã£o. Sucesso total!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Maravilha o trabalho dos alunos apoiando os professores. ColaboraÃ§Ã£o Ã© a 
palavra. O  garoto tÃ¡ famoso. abs

 <COMENTÃRIOS>
O projeto Ã© Ã³timo mesmo, os alunos precisam ser valorizados, os resultados 
estÃ£o aparecendo!

 <COMENTÃRIOS>
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Educadores Inovadores comentou no facebook: A ideia dos alunos tambÃ©m ensinarem
os professores com as tecnologias que ainda sÃ£o desconhecidas a eles Ã© muito 
boa e inovadora. 
ParabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
Realmente,foi maravilhoso!! Amei a ideia e fiquei orgulhosa deles!!!

 <COMENTÃRIOS>
VocÃª tem crÃ©ditos Claudia, Ã© uma Ã³tima professora. Uma das meninas da tropa 
de elite do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.

 <COMENTÃRIOS>
Com a ajuda de uma otima coordenadora fica mais facil!!!! Acho q vc conhece a 
Gisele???? rsrsrs....

 <COMENTÃRIOS>
Boba, eu tenho uma equipe que Ã© tudo de bom e alunos muito talentosos!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-das-criancas-visita-o-ciep-dr.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cidade das CrianÃ§as visita o CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Foi uma festa, o dia da farra com a Cidade das CrianÃ§as visitando a escola. 
Teve brincadeiras, pula pula, concurso de danÃ§a , atividades fÃ-sicas e muita 
diversÃ£o. Essa iniciativa foi mais uma parceria do Bairro Educador com nossa 
escola. A equipe da Cidade das crianÃ§as trouxe brinquedos e animadores, 
passaram o dia na escola realizando atividades!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinema-e-nosso-tema-gerador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cinema Ã© nosso tema gerador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Como jÃ¡ foi postado antes, esse ano o tema gerador da nossa escola Ã© histÃ³ria
do cinema. Estamos estudando sobre o tema, montamos um cineclube e finalmente 
fomos ao cinema! Pura diversÃ£o!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineminha-no-metro-rio-parceria-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineminha no MetrÃ´ Rio - Parceria com Bairro Educador

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fomos assistir curtas na estaÃ§Ã£o carioca do MetrÃ´ Rio, fomos e voltamos de 
metrÃ´, as crianÃ§as adoraram.

Mais uma vez realizamos uma atividade de formaÃ§Ã£o de platÃ©ia e cineclubismo, 
nosso projeto sobre cinema estÃ¡ dando bons frutos.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunidade-servico-da-educacao-metrorio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: MetrÃ´Rio exibiu curtas metragens do 
Cinesul
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: MetrÃ´Rio exibiu curtas metragens do 
Cinesul: "Durante os dois dias de exibiÃ§Ã£o de curtas metragens brasileiros 
selecionados pelo Cinesul - Festival Ibero - Americano de Cinema e VÃ-deo - ..."

 <COMENTÃRIOS>
Os estudantes do CIEP estiveram presente o evento!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ei-letrandotem-cheiro-de-pipoca-no-ar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E.I. Letrando...tem cheiro de pipoca no ar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora CÃ¡tia, da EducaÃ§Ã£o infantil, fez uma sessÃ£o de cinema com 
pipoca e depois mostrou para sua turminha uma musica sobre a delÃ-cia. ApÃ³s o 
filme e a musiquinha, as crianÃ§as comeram pipoca e fizeram leitura coletiva da 
letra da musica com atividade de reconhecimento das letras!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ei-visita-o-salao-do-livro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E.I. Visita o SalÃ£o do Livro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil de nossa escola marcaram presenÃ§a no SalÃ£o do
Livro!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns comunidade Escolar do AdÃ£o. Continuem ligados e conectados a 
tecnologia pois desta forma poderÃ£o dar visibilidade ao trabalho de excelÃªncia
que realizam.Fico feliz por vocÃªs!REjane Faria

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Rejane, ficamos feliz com seu comentÃ¡rio!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-do-gremio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EleiÃ§Ã£o do grÃªmio!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No mÃªs de junho realizamos a eleiÃ§Ã£o do grÃªmio estudantil em nossa escola. A
eleiÃ§Ã£o foi tranquila , uma aula de cidadania. Tivemos apenas uma chapa, a 
Chapa Rio que foi eleita para ajudar a melhorar cada vez mais nossa escola.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
elogios-sao-sempre-bons.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Elogios, amamos muito, tudo isso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Temos recebido alguns elogios, vou comeÃ§ar a publicar aqui em nosso blog. 
ParabÃ©ns para uma equipe tÃ£o guerreira. Vejam esse comentÃ¡rio do Rafael 
Parente:

Rafael Parente..
. A rede jÃ¡ tinha excelentes trabalhos com a utilizaÃ§Ã£o das novas 
tecnologias. O sucesso da prÃ³pria EducopÃ©dia depende 100% da qualidade dos 
educopedistas, todos professores de sala de aula, que gastam madrugadas e fins 
de semana trabalhando nas aulas. Outro dia conheci o CIEP Dr. AdÃ£o e fiquei 
encantando com o trabalho feito pela ProfessoraGisele Cardoso Cordeiroe seus 
alunos monitores. Um aluno de 10 anos sabia muito mais de tecnologias do que 
eu!hÃ¡ 17 horasCurtir (desfazer)2 pessoas
Direto do Facebook para a equipe de profissionais maravilhosos do CIEP Dr. AdÃ£o
Pereira Nunes!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gelatina-amarela.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gelatina Amarela!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Michelle quer realmente prender seus alunos pelo estÃ´mago! Para 
reforÃ§ar a cor amarela e trabalhar texturas na sua turminha de EducaÃ§Ã£o 
Infantil, rolou atÃ© gelatina de Abacaxi. A professora trabalhou a cor amarela, 
a vogal A. As crianÃ§as adoraram![FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-anna-ramalho-no-buraco.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Anna Ramalho - No buraco negro
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Jornal do Brasil - Anna Ramalho - No buraco negro
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Google diz que nÃ£o abandonarÃ¡ Orkut
apÃ³s o Google+
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Google diz que nÃ£o abandonarÃ¡ Orkut
apÃ³s o Google+
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ler-para-crescer-blogs-como-inspiracao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Ler para Crescer: Blogs como inspiraÃ§Ã£o para professores
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ler para Crescer: Blogs como inspiraÃ§Ã£o para professores: "Por ANJ     
Compartilhamos abaixo dois exemplos de blogs de escolas para vocÃª, educador, 
ter inspiraÃ§Ã£o e convidar sua turma para essa empre..."

 <COMENTÃRIOS>
Este blog Ã© exemplo de como uma unidade escolar pode demonstrar os excelentes 
trabalhos que sÃ£o realizados pelo corpo docente e informar sobre notÃ-cias 
relacionadas a educaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-atividades-com-jornais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais atividades com jornais!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O incentivo da leitura Ã© fundamental na rotina escolar. Em nossa escola todas 
as turmas costumam ter, a hora da leitura dos jornais. Nessa atividade ,a 
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professora lÃª o jornal com os alunos , depois disponibiliza o jornal completo ,
cada um pega pra ler as notÃ-cias do seu interesse e podem discutir com colegas 
e com a professora o que leram!
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-aulas-de-ciencias.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais aulas de CiÃªncias!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
<DATA DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 COMO TIRAR ÃGUA DE UM RECIPIENTE? T: 1.203 - 10/06/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Essa aula foi super fantÃ¡sticaaaaaaa, ele realmente perceberam que o ar ocupa 
espaÃ§o mesmo. E lembraram da aula anterior de como fiz pra tirar o ar do 
copinho. Quando perguntei por que a bola nÃ£o enchia na garrafa, Daniel me 
respondeu que era por causa do ar que jÃ¡ estava na garrafa. E me fiz de boba e 
perguntei : NÃ£o entendi, o ar atrapalha? E ele me respondeu: - Claro tia, dois 
corpos nÃ£o ocupam o mesmo lugar. Fiquei  tÃ£o emocionada que tive que filmar 
essa aula. Em breve vou postar o vÃ-deo. Aguardem!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Aula 3: O AR OCUPA ESPAÃ‡O? T:1.203 - 9/6/11
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Essa aula tb foi muito bacana, pois as crianÃ§as perceberam que o ar estÃ¡ em 
todos os lugares e que ocupa espaÃ§o sim. Descemos para a biblioteca para 
realizar a experiÃªncia, o local foi aprovadÃ-ssimo por eles...rsrsrs. 
ConcluÃ-mos que dois corpos nÃ£o ocupam o mesmo lugar no espaÃ§o. Eles amaram. 
Amo vocÃªs!!![FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
materia-sobre-blogadao-no-facebook-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MatÃ©ria sobre BlogAdÃ£o no facebook e blog do Jornal e EducaÃ§Ã£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Confira a matÃ©ria:

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blogs de escolas
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Compartilhamos abaixo dois exemplos de blogs de escolas para vocÃª, educador, 
ter inspiraÃ§Ã£o e convidar sua turma para essa empreitada. Que tal criar um 
blog da escola?

Os alunos podem escrever notÃ-cias, crÃ´nicas, publicar seus desenhos, tirinhas,
charges; fazer entrevistas com pessoas da escola e/ou comunidade, cobrir os 
eventos da escola, etc

Uma oportunidade para colocarem sua criatividade e autoria em prÃ¡tica. Tudo com
responsabilidade e Ã©tica, afinal, a palavra Ã© muito poderosa, e precisa ser 
usada com respeito e cuidado.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
adaoblogado.blogspot.com
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
na-educacao-infantil-tudo-acaba-em.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Na EducaÃ§Ã£o Infantil tudo acaba em empada!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A turminha de EducaÃ§Ã£o Infantil, da professora Michelle, trabalhou a cor 
amarela. O trabalho foi literalmente delicioso, pois acabou em empada. Vale 
conferir! Com a atividade a professora trabalhou : cores, vogal E, hÃ¡bitos de 
higiene, recorte e colagem! Hummm foi muito gostoso.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novamente-no-blog-do-cine-chega-mais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 25 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novamente no Blog do Cine Chega Mais!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No blog do Cine Chega Mais foi postada mais uma etapa de criaÃ§Ã£o da oficina de
vÃ-deo que acontece em nossa escola com parceria do Cine Chega Mais, MetrÃ´ Rio 
e Bairro Educador, confira:
[FOTO]

<DATA DA POSTAGEM>
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Postado por Jean Machado e Amanda de Oliveira
Na Semana Passada os Alunos do CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes (IrajÃ¡) e da Escola 
AndrÃ©a fontes Peixoto realizaram sua pratica de de vÃ-deo nas oficinas de 
cinema.
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novo-projeto-solucoes-em-tecnologias.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 14 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novo projeto: soluÃ§Ãµes em tecnologias delivery!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mais um projeto de sucesso com as novas tecnologias em educaÃ§Ã£o. A idÃ©ia Ã© 
realizar a formaÃ§Ã£o continuada de professores utilizando as novas tecnologias.
Para isso, a coordenadora Gisele formou quatro alunos monitores, que realizam 
oficinas de blogs, redes sociais, produÃ§Ã£o de mÃ-dia eletrÃ´nica, nos os CEs 
para professores e durante a semana , visitam as salas de aulas com os 
equipamentos, tirando dÃºvidas, auxiliando nas postagens dos blogs, nas contas 
do twitter. Nossos professores agora possuem um serviÃ§o delivery em soluÃ§Ãµes 
tecnolÃ³gicas, os monitores possibilitam um contato mais estreito dos 
professores com as novas tecnologias.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Ã“tima idÃ©ia! Essa ferramenta deve ser conhecida de todos os professores da 
rede. Esse Ã© um momento facilitador p/isso. PArabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada CÃ¡tia, estamos felizes com os resultados!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-cinemadao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina cinemAdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 1 de junho teve inÃ-cio a oficina de cinema do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.
Foi muito legal, a parceria com o Bairro Educador Ã© importante! O MetrÃ´Rio 
virou parceiro, graÃ§as ao BE IrajÃ¡, , enviou professores de cinema para 
ministrar a oficina. Vai dar Filme!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-cinema-com-fabricio-machado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina de cinema com FabrÃ-cio Machado!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 8 de junho foi o segundo encontro da oficina de cinema na escola. Foi muito 
legal, iniciamos nosso primeiro roteiro na oficina. os filmes vÃ£o falar dos 
problemas enfrentados pelos jovens , seus planos etc. A oficina acontece toda 
quarta feira, Ã© uma parceria Bairro Educador e MetrÃ´Rio. Os alunos entre sete 
e 10 anos estÃ£o virando cinÃ©filos.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-do-programa-estrada-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina do programa: Estrada para Cidadania

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 31 de maio aconteceu a oficina de EducaÃ§Ã£o para o trÃ¢nsito do 
programa: Estrada para cidadania, da empresa CCR. Saiba mais:
Todas as concessionÃ¡rias do Grupo CCR realizam o programa Estrada para a 
Cidadania, eleito pela IBTTA -principal associaÃ§Ã£o internacional de 
concessionÃ¡rias de rodovias - o melhor programa de responsabilidade social do 
setor em todo o mundo.O programa tem o objetivo de disseminar informaÃ§Ãµes 
sobre seguranÃ§a de trÃ¢nsito e cidadania entre os alunos da 4Âª sÃ©rie das 
redes pÃºblicas de ensino fundamental nas cidades de atuaÃ§Ã£o das 
concessionÃ¡rias do Grupo CCR.
O Estrada para a Cidadania tem um material didÃ¡tico completamente exclusivo e 
leva em consideraÃ§Ã£o a transversalidade das matÃ©rias, ou seja, busca incluir 
o tema em diversas disciplinas. Visando a inclusÃ£o de professores e alunos com 
deficiÃªncia visual, todo o material tambÃ©m Ã© produzido em braile. TambÃ©m 
segue os padrÃµes atuais de ilustraÃ§Ã£o, linguagem e leis de trÃ¢nsito e 
cidadania.
Para facilitar ainda mais a assimilaÃ§Ã£o do Estrada para a Cidadania pelas 
escolas, Ã© realizado ainda um treinamento com professores das escolas 
parceiras. As aulas sÃ£o semanais e algumas das atividades envolvem tambÃ©m os 
familiares das crianÃ§as, com exercÃ-cios que precisam ser feitos em casa. Essa 
atividade Ã© um importante fator disseminador das informaÃ§Ãµes ensinadas nas 
salas de aula, que multiplica o nÃºmero de pessoas impactadas pelo projeto.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olhem-chamada-da-materia-no-facebook.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olhem a chamada da matÃ©ria no Facebook!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Blogs de escolasprogramajornaleeducacao.blogspot.comhÃ¡ 8 
minutosCompartilharJornal E EducaÃ§Ã£o AnjDuas dicas de blogs de escolas para 
vocÃª ter inspiraÃ§Ã£o e criar um com sua 
turma!http://programajornaleeducacao.blogspot.com/2011/06/blogs-de-escolas.html

Adorei, minha equipe merece!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-cinetela-brasil-de-junho.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao CineTela Brasil!!!  6 de junho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa, finalmente, fomos ao cinema com as crianÃ§as! Assistimos o filme Grilo 
Feliz, levamos 230 crianÃ§as, dia de festa para o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. 
Agradecemos ao Bairro Educador , nosso grande parceiro!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-oi-futuro-2.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao Oi futuro 2!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A turma das professoras Carmem e Claudia ValÃ©ria, foram para uma aula passeio 
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ao Museu da Oi. O passeio foi pura diversÃ£o e conhecimento. As crianÃ§as e os 
professores adoraram , mais uma parceria com o Bairro Educador!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-oi-futuro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao Oi futuro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossos alunos e professores foram ao Oi futuro, duas vezes nesse semestre. O 
objetivo do trabalho Ã© ampliar o capital cultural dos alunos e professores , 
aprofundar os estudos e reflexÃµes sobre as tecnologias em nossas vidas . As 
professoras Carmem, Michele, Ana Carolina e Claudia ValÃ©ria, levaram seus 
alunos que curtiram muito. Vamos iniciar um projeto sobre a evoluÃ§Ã£o 
tecnolÃ³gica e a sociedade, o ponto de partida foi a visita guiada pelo 
instituto Oi. Mais uma parceria Bairro Educador e MetrÃ´Rio!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-jornal-e-educacao-vale.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa Jornal e EducaÃ§Ã£o, vale conferir!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Esse programa Ã© muito bacana , no site e no blog tem inÃºmeras sugestÃµes de 
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atividades com jornal e idÃ©ias para trabalhar.... recomendo!

http://www.anj.org.br/jornaleeducacao
 <COMENTÃRIOS>

Muito legal o programa, quero participar...
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
receitas-para-alfabetizar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Receitas para alfabetizar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Gente , olha essa atividade da professora Priscila! Ela usou receitas para 
alfabetizar sua turminha de ano inicial.Priscila se supera sempre, os alunos 
aprenderam e saborearam. Foi uma aula gostosa demais. A atividade mostrou a 
estrutura textual de uma receita, a professora destacou palavras que os alunos 
jÃ¡ conheciam tudo com muita diversÃ£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segunda-etapa-da-capacitacao-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Segunda etapa da capacitaÃ§Ã£o do Programa Estrada para Cidadania!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Aconteceu no dia 27 a segunda etapa da capacitaÃ§Ã£o do programa Estrada para 
Cidadania da empresa CCR, dessa vez foram convidados professores do quinto ano. 
Nossa equipe marcou presenÃ§a com as professoras Carmem e Claudia.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teatro-peca-triangulinho.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 7 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Teatro: PeÃ§a Triangulinho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Parceria Bairro Educador, MetrÃ´ Rio e CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes, muita 
diversÃ£o e cultura para os alunos.Foi maravilhoso, adoramos, fomos e voltamos 
de MetrÃ´ no final de semana. A professora Paula subiu no palco e brilhou!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tropa-de-elite-do-ciep-dr-adao-pereira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 25 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Tropa de Elite do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Essa equipe vale ouro, comprometida, criativa e muiiito competente!

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Equipe nota dez!!! Exemplo de dedicaÃ§Ã£o, competÃªncia e alegria.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ualestamos-no-blog-da-sangari-tambem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Ual...Estamos no Blog da Sangari tambÃ©m, amamos elogios!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Hoje Ã© dia de elogios para o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. Agora aparecemos no 
blog da Sangari, fomos elogiados pelo belo trabalho de CiÃªncias que estamos 
desenvolvendo! Vejam:

[FOTO]

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Equipe do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes compartilha experiÃªncias em blogs - vale a 
pena conferir!Enviar por e-mailCompartilhar no FacebookBlogThis!Compartilhar no 
TwitterCompartilhar no Google Buzz
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A equipe doCIEP AdÃ£o Pereira Nunes (6Âª CRE)nÃ£o se contenta em apenas fazer um
bom trabalho na escola - eles ainda fazem questÃ£o de compartilhÃ¡-lo na 
internet, amplificando o alcance das suas experiÃªncias e criando um rico canal 
de comunicaÃ§Ã£o e troca com outras escolas, educadores, alunos e demais 
interessados.Criado e organizado pela coordenadora pedagÃ³gica Gisele Cardoso, 
oBlogAdÃ£ojÃ¡ tem 41 seguidores e estÃ¡ sempre atualizado com informaÃ§Ãµes, 
fotos e relatos sobre os projetos em andamento na escola:[FOTO]

Outro blog que relata experiÃªncias da escola Ã© oEu amo ser Professora, da 
professora Gwendolyn Sonia, que mostra com detalhes e muitas fotos o dia a dia 
das turmas 1102 e 1203. Nesse blog Ã© possÃ-vel acompanhar o desenvolvimento de 
aulas do Cientistas do AmanhÃ£ e as impressÃµes da professora sobre o 
Programa:[FOTO]

ParabÃ©ns Ã s professoras pela iniciativa!
 <COMENTÃRIOS>

Dia de luz e sucesso! :) ParabÃ©ns!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-dia-na-turma-da-prof-claudia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um dia na turma da prof Claudia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A professora Claudia ValÃ©ria Ã© mais uma das professoras dedicadas do CIEP Dr. 
AdÃ£o Pereira Nunes. Ela trabalha com dedicaÃ§Ã£o e amor. Acompanha sua turma 
nas atividades e passeios, trabalha de maneira criativa a produÃ§Ã£o textual com
seus alunos. Resultado disso, foi uma festa surpresa da turma fez pra ela 
confiram:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-blog-do-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no blog do Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ pessoal, estamos muito felizes com a parceria com o Bairro Educador...e agora
com esse elogio melhorou. Amamos muito tudo isso! Confira:
[FOTO]

<DATA DA POSTAGEM>
TERÃ‡A-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
BlogAdÃ£o no Bairro Educador!
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O BE IrajÃ¡ tem se destacado por conta de suas boas parcerias, em estreitos 
relacionamentos em prol do andamento do projeto nas escolas. Exemplo desta 
parceria Ã© o BlogAdÃ£o, a pÃ¡gina do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes escrita por sua 
coordenadora pedagÃ³gica, Gisele Cordeiro. A coordenadora faz questÃ£o de 
apresentar as aÃ§Ãµes que ocorrem na escola, nas salas de aulas, destacando seus
professores e alunos. AlÃ©m disso, ressalta como tem sido a experiÃªncia de ter 
o projeto Bairro Educado atuando no CIEP, experiÃªncia esta sempre vista com 
bons olhos.O Bairro Educador agradece Ã  equipe do CIEP e faz um plano geral dos
acontecimentos do mÃªs de junho, a partir das postagens do BlogAdÃ£o, replicando
as matÃ©rias e imagens postadas pela Gisele. Veja a postagem na Ã-ntegra 
em:http://bairroeducador.blogspot.com/

 <COMENTÃRIOS>
Mais uma vez, parabÃ©ns ao Ciep AdÃ£o Pereira Nunes!

 <COMENTÃRIOS>
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Obrigada querida!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-blog-do-cine-chega.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no blog do Cine Chega Mais.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
TERÃ‡A-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cine Chega Mais no CIEP AdÃ£o Pereira Nunes
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em parceria com o projeto Bairro Educador, as oficinas de cinema chegaram ao 
CIEP AdÃ£o Pereira Nunesem IrajÃ¡. As aulas acontecem toda semana de junho e os 
alunos estÃ£o muitofelizes com a iniciativa. O CIEP jÃ¡ trabalha com esses 
pequenos a sÃ©tima arte exibindo filmes clÃ¡ssicos como os de Chaplin em seu 
cineclube. Na semana passada os alunos assistiram com o professor Walter 
Fernandes o curta metragem "Couro de gato".
Outra postagem: 

<DATA DA POSTAGEM>
SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cine Chega Mais em IrajÃ¡
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ontem (09/06) os alunos do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes criaram o roteiro que 
serÃ¡ filmado por eles na prÃ³xima semana. O tema gira em torno de uma crianÃ§a 
que sofre de bulimia. O Cine tem sido uma ferramenta de grande importÃ¢ncia com 
crianÃ§as e adolescentes em temas que sÃ£o pertinentes nessa fase como o 
bullying. A aula de criaÃ§Ã£o foi transmitida pelo Twitcam.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-universo-de-miyazakiotomokon.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Visita ao Universo de Miyazaki|Otomo|Kon (Caixa Cultural)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A mostra: O Universo de Miyazaki, Otomo, Kon no Centro Cultural da Caixa, foi 
uma sugestÃ£o do blog Blahcultural.blogspot.com. NÃ³s, do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira
Nunes gostamos da sugestÃ£o e fomos conferir o evento, que teve inÃ-cio em 28 de
junho , com tÃ©rmino previsto para o dia 10 de julho. Foi uma grande 
oportunidade de assistir uma cinematografia rica e rara. O evento apresenta 
filmes de animaÃ§Ã£o japoneses que nÃ£o chegaram nas telas cariocas, alÃ©m 
disso, pretende debater a relevÃ¢ncia e a influÃªncia dos japoneses dentro do 
cinema de animaÃ§Ã£o. EstÃ£o previstos no evento exibiÃ§Ã£o de filmes, debates e
oficina de MangÃ¡. NÃ³s conferimos e adoramos. Boa dica do 
Blahcultural.blogspot.com!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-dos-dentistas-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita dos dentistas no CIEP !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Essa semana recebemos a visita de dentistas no EducaÃ§Ã£o Infantil para realizar
atividades de prevenÃ§Ã£o e iniciar tratamento odontolÃ³gico de nossos alunos, 
confira:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-sabia-frequentar-museus-teatro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
VOCÃŠ-SABIA-FREQUENTAR-MUSEUS-TEATRO-MELHORAM-SAUDE
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VOCÃŠ-SABIA-FREQUENTAR-MUSEUS-TEATRO-MELHORAM-SAUDE
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
193-anos-do-museu-de-historia-natural.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

193 anos do Museu de HistÃ³ria Natural, nÃ³s fomos.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No mÃªs de julho acontece a comemoraÃ§Ã£o do aniversÃ¡rio do Museu da Quinta da 
Boa Vista. Nossa escola nÃ£o podia perder essa oportunidade cultural , entÃ£o 
marcamos presenÃ§a no evento.
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Antes, a coordenadora, fez questÃ£o de formar platÃ©ia, reuniu as turmas e 
explorou com eles o site do museu, falando curiosidades ...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2-coc.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

2Âº COC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Realizamos no dia 14 de julho mais um conselho de classe de nossa escola, 
discutimos, refletimos e elaboramos estratÃ©gias para recuperaÃ§Ã£o dos alunos e
melhoria do trabalho. Foi muito produtivo e registramos tudo com a presenÃ§a e 
participaÃ§Ã£o dos alunos Lucas de Paula e Julianny FranÃ§a.

 <COMENTÃRIOS>
Momento importante esse de professores reunidos montarem estratÃ©gias para 
recuperaÃ§Ã£o dos alunos que ainda nÃ£o conseguiram alcanÃ§ar a aprendizagem 
desejada. Todos juntos em prol do mesmo objetivo: Levar a crianÃ§a a aprender de
forma sadia e prazerosa. ParabÃ©ns!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
8-jornada-internacional-de-educacao-dia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de julho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o! Dia 19 de julho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 19 de julho foi o primeiro dia do evento. Muitas reflexÃµes sobre tecnologia
educacional, o futuro da escola!

Palestras que participei:

A LideranÃ§a PedagÃ³gica como Um elemento Coletivo Colocado em jogo (Monica 
Gather Thurler -SuÃ-Ã§a)
 IdÃ©ias principais: restabelecer a justiÃ§a social, instaurar uma lideranÃ§a 
compartilhada.

Qual a finalidade da Escola no sÃ©culo XXI: Preparar Uma elite para o Ensino 
Superior ou Preparar os Jovens para a Vida? ( Philippe Perrenoud-SuÃ-Ã§a)
IdÃ©ias principais: Para a classe mÃ©dia,o destino social, depende do destino 
escolar.

Como transformar o Erro em acerto? (Vasco Moretto-DF)
 IdÃ©ias Principais: Ã‰tica ou Moral? Qual as consequÃªncias de minhas aÃ§Ãµes? 
Anomia, heteronomia e finalmente autonomia.

As salas de aula como instrumento de aprendizagem (Rui Trindade-Portugal)
IdÃ©ias principais: Menos competiÃ§Ã£o e mais cooperaÃ§Ã£o nas escolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
8-jornada-internacional-de-educacao-dia_20.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de julho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o! Dia 20 de julho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

2Âº dia de Jornada Internacional! Dia produtivo, minha mente fervilhou de 
idÃ©ias. Assisti o Rafael Parente falar da EducopÃ©dia, conversei com Marcelo e 
Francisco, ambos Educopedistas. Trocamos experiÃªncias, falamos de projetos. Ãˆ 
bom poder discutir idÃ©ias e refletir sobre nossa prÃ¡tica. Estou muito 
interessada em trabalhar com Redes Sociais e conexÃµes para mudar a estrutura da
escola. Ã‰ preciso pensar menos em competiÃ§Ã£o e mais na cooperaÃ§Ã£o e 
colaboraÃ§Ã£o. O Rafael exibiu o vÃ-deo: Conecte-se para um mundo melhor! Bingo!
Pensei: a escola precisa utilizar as conexÃµes para um mundo melhor, e o inÃ-cio
Ã© fazer uma escola melhor! Ã‰ necessÃ¡rio criar espaÃ§os para que os alunos e 
professores possam trabalhar juntos, como parceiros. Para isso, penso em 
utilizar Redes Sociais e softwares livres. Na Jornada, conversei muito com meus 
colegas e estou pensando em mais um projeto, o LigAdÃ£o. O projeto visa inverter
os papÃ©is dos personagens da escola. O aluno serÃ¡ o professor e o professor 
serÃ¡ o aluno. Os alunos serÃ£o tutores de seus professores para o uso das novas
tecnologias, criarÃ£o blogs, postarÃ£o notÃ-cias, ajudarÃ£o a navegar etc. O 
professor poderÃ¡ tirar suas dÃºvidas, aprender a utilizar a tecnologia sem sair
de sua sala de aula, tudo isso pelas mÃ£os de seus alunos. Os professores 
ganharÃ£o tempo, conhecimento, os alunos ganharÃ£o autoestima, autonomia. As 
relaÃ§Ãµes mudarÃ£o, professores e alunos serÃ£o colaboradores A escola ganha, 
os professores ganham e os alunos ganham. Apesar do relato apaixonado, Ã© 
preciso deixar claro que o caminho Ã© Ã¡rduo, cheio de conflitos, mas precisamos
nos conectar para fazer um mundo melhor! NÃ³s, do CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes, 
estamos conectados para fazer do mundo um lugar Melhor!

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ isso aÃ-! Conte comigo para o que precisar. Beijo grande!!!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Rafael, pode contar com a equipe do Ciep tb!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
8-jornada-internacional-de-educacao-dia_21.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o! Dia 21 de julho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O dia mais esperado por mim, queria assistir a palestra do MoisÃ©s Zylbersztajn,
autor do livro: Blog de papel. Gostei muito da palestra, comprei o livro e atÃ© 
pedi autÃ³grafo. Interessante as reflexÃµes levantadas por ele, vou me 
aprofundar mais no assunto.

[FOTO]

Na capa do Livro tem 10 coisas que um Blog Ã©!

Um blog Ã© um espaÃ§o para partilhar conhecimento.

Um blog Ã© um compromisso diÃ¡rio.

Um blog Ã© uma conversa, nÃ£o uma palestra.

Um blog Ã© 80 por cento fatos, 20 por cento opiniÃ£o.

Um blog Ã© transparente quanto Ã s suas fontes.

Um blog Ã© investimento de longo prazo.

Um blog Ã© um sÃ-tio de organizaÃ§Ã£o pessoal.

Um blog Ã© o rosto do seu autor.

Um blog Ã© tematicamente consistente. Mas pode surpreender.
Antonio Granado

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aluno-pos-graduacao-podera-inscrever.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ALUNO-POS-GRADUAÃ‡ÃƒO-PODERA-INSCREVER-PROGRAMA-CIÃŠNCIA-SEM-FRONTEIRAS-PARTIR-A
GOSTO
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ALUNO-POS-GRADUAÃ‡ÃƒO-PODERA-INSCREVER-PROGRAMA-CIÃŠNCIA-SEM-FRONTEIRAS-PARTIR-A
GOSTO
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
animacao-simplesmente-acari-recordar-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AnimaÃ§Ã£o simplesmente AcarÃ-! (recordar Ã© viver)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

AnimaÃ§Ã£o feita pelos nossos alunos em oficina com a MultiRio.
 <COMENTÃRIOS>

Muito legal!!!
Participei deste projeto e de todas as suas etapas!
Foram muitas idas Ã  MultiRio, vÃ¡rias oficinas...
Depois fui convidada pela PatrÃ-cia Alves para compor uma mesa sobre o projeto, 
cujo nome Ã©: Carta Animada pela Paz na mostra do sÃ©c.XXI, no planetÃ¡rio!Tenho
Ã³timas recordaÃ§Ãµes...
Gostei muito de rever a animaÃ§Ã£o por aqui!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-da-sangari-com-professora.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas da Sangari com professora Gwendolyn!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Gwendolyn Ã© apaixonada pela sua turma, isso todos jÃ¡ sabem, mas 
ela tem outra paixÃ£o, as aulas de CiÃªncias. A liÃ§Ãµes sobre ar e vento foram 
uma festa, confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>
Que lindos! Professora e alunos juntos construindo conhecimento! ParabÃ©ns! 
Bjs.Rejane Faria
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-anima-mundi-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Anima Mundi 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Anima Mundi 2011: "ComeÃ§a na prÃ³xima sexta (15/07) o Anima 
Mundi 2011. A entrada Ã© R$ 8,00 e meia R$ 4,00 (exceto na na sala de cinema do 
Centro Cultural Corr..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-livro-traz-contos-sobre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Livro traz contos sobre as mÃºsicas do LegiÃ£o Urban...
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Livro traz contos sobre as mÃºsicas do LegiÃ£o Urban...: "* Texto
gentilmente cedido por VinÃ-cius BaiÃ£o, da revista Crase  Vinte cinco anos 
apÃ³s o lanÃ§amento do primeiro Ã¡lbum daquela que Ã© consider..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-os-cultos-sao-mais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Os cultos sÃ£o mais saudÃ¡veis?
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Os cultos sÃ£o mais saudÃ¡veis?: "Ã‰ o que afirma um estudo 
publicado na revista Journal of Epidemiology and Community Health. S egundo a 
publicaÃ§Ã£o, quem visita museus e freq..."
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
creche-municipal-zuzu-angel-creche.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL: Creche comemorando o aniversÃ¡rio da querida Zuzu 
A...
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL: Creche comemorando o aniversÃ¡rio da querida Zuzu 
A...: "Fazer aniversÃ¡rio Ã© ter a chance de aprender, ensinar novas liÃ§Ãµes e 
ajudar mais pessoas. Assim: Zuzu Angel  mesmo depois de sua partida con..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criancas-que-demoram-para-falar-nao-sao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CrianÃ§as que demoram para falar nÃ£o sÃ£o mais propensas a ser tÃ-midas ou 
depressivas, mostra pesquisa - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CrianÃ§as que demoram para falar nÃ£o sÃ£o mais propensas a ser tÃ-midas ou 
depressivas, mostra pesquisa - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-superior-de-formacao-geral-ganha.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Curso superior de formaÃ§Ã£o geral ganha espaÃ§o; onze universidades federais 
oferecem - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Curso superior de formaÃ§Ã£o geral ganha espaÃ§o; onze universidades federais 
oferecem - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
darwin-origem-da-origem-das-especies.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Darwin: A origem da Origem das EspÃ©cies | Blog Brasil AcadÃªmico
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Darwin: A origem da Origem das EspÃ©cies | Blog Brasil AcadÃªmico
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descolagem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Descolagem!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje aconteceu o evento Descolagem, promovido pelo instituto Oi futuro. O CIEP 
Dr AdÃ£o Pereira Nunes esteve presente para prestigiar o Rafael Parente um dos 
palestrantes. Foi muito bacana, muita tecnologia e informaÃ§Ã£o. E ainda 
encontramos a queridÃ-ssima Regina escritora. Nosso aluno Carlos Salatiel fez 
sucesso.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-de-carreira-dificil-tarefa-de.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de carreira: a difÃ-cil tarefa de seduzir os alunos - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de carreira: a difÃ-cil tarefa de seduzir os alunos - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-de-carreira-relacao-simbiotica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: a relaÃ§Ã£o simbiÃ³tica que vem se construindo entre os 
jovens e a tecnologia - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: a relaÃ§Ã£o simbiÃ³tica que vem se construindo entre os 
jovens e a tecnologia - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-boa-leitura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de boa leitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O TEMPO...a dimensÃ£o a conquistar!
Caio Zip - o Viajante do Tempo Ã© uma sÃ©rie de livros dedicada Ã s pessoas de 
espÃ-rito jovem de todas as idades.
A ideia principal da sÃ©rie Ã© mostrar a HistÃ³ria Mundial feita pelos grandes 
homens e como a MatemÃ¡tica e outras matÃ©rias foram importantes em suas 
decisÃµes.Esta ficÃ§Ã£o histÃ³rica tem um forte propÃ³sito educativo. HÃ¡ uma 
total integraÃ§Ã£o entre as disciplinas MatemÃ¡tica e HistÃ³ria. HÃ¡ tambÃ©m um 
pouco de Filosofia, voltada ao amadurecimento do jovem.... conceitos e exemplos 
de arte, filosofia fÃ-sica 

A cada lapso de tempo, Caio conhecerÃ¡ personagens que fizeram ou farÃ£o 
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histÃ³ria, mas tambÃ©m terÃ¡ de enfrentar desafios em forma de enigmas em 
momentos decisivos da HistÃ³ria e em grandes batalhas de homens e deuses.Como 
muitos jovens, Caio nÃ£o gosta de estudar e encontra-se em conflito com tudo, 
porÃ©m, com o passar dos tempos, vai desbravando os mundos ao seu redor, 
descobrindo-se e, 

A proposta da sÃ©rie Ã© divertir, educar e atiÃ§ar a curiosidade do leitor. 
AlÃ©m disso, integra diversos campos do saber, tais como: HistÃ³ria Mundial, 
Arte, Filosofia e CiÃªncias. E a MatemÃ¡tica estÃ¡ sempre presente na soluÃ§Ã£o 
de enigmas, na tomada de decisÃµes em batalhas Ã©picas e durante a 
investigaÃ§Ã£o de um mistÃ©rio.
Caio Zip Ã© um jovem que participa das descobertas e das grandes batalhas, a 
cada aventura amadurecendo e aprendendo que para sair das encrencas tem de usar 
o seu maior poder, que mesmo sem perceber ele usa muito bem: o poder da 
deduÃ§Ã£o
TÃ-tulo:RamsÃ©s II e a Batalha de Kadesh

SubtÃ-tulo: Aprendendo Geometria com o grande FaraÃ³

Autora: Regina GonÃ§alves 

Editora Viajante do Tempo, 2010, 112 pÃ¡ginasPÃºblico: a partir da 6Âª sÃ©rie

ISBN 978-85-63382-02-3PreÃ§o de capa: R$ 22,00

Sinopse: Um jovem viajante do tempo aparece no Antigo Egito para aprender a 
sabedoria milenar daquela esplÃªndida civilizaÃ§Ã£o. TerÃ¡ como mestre o grande 
faraÃ³ RamsÃ©s II, auxiliado nesta tarefa por sua esposa Nerfetari, por um 
arquiteto construtor de grandes monumentos e por um sÃ¡bio grego em visita ao 
Egito. ApÃ³s aprender geometria, o jovem viajante, Caio Zip, ajudarÃ¡ RamsÃ©s 
II, na famosa batalha de Kadesh, a construir armadilhas contra o exÃ©rcito 
hitita, com cÃ¡lculos de Ã¡rea e volume.Ã‰ incrÃ-vel ver como os egÃ-pcios 
percebiam a MatemÃ¡tica como algo fundamental no cotidiano, seja para construir 
monumentos, edifÃ-cios e preparar o campo para a semeadura, seja para o uso em 
batalhas, organizando as forÃ§as e preparando armadilhas. Assim, percebe-se a 
MatemÃ¡tica como uma ciÃªncia viva, dinÃ¢mica, construÃ-da pelos homens de 
acordo com as necessidades sociais.Este livro pode ser lido por pessoas de todas
as idades, mas Ã© especialmente recomendado para ajudar na educaÃ§Ã£o de 
adolescentes que se encontram na segunda parte do ensino fundamental, visando o 
ensino de MatemÃ¡tica integrado com o de HistÃ³ria Mundial, e tambÃ©m com o de 
Filosofia, por incluir ensinamentos maravilhosos do Antigo Egito voltados ao 
amadurecimento do jovem. Ao final, uma biografia muito original foi 
acrescentada, na forma de memÃ³rias do prÃ³prio faraÃ³, e tambÃ©m uma seÃ§Ã£o 
com fotos e curiosidades do Antigo Egito.

TÃ-tulo: Einstein, Picasso, Agatha e ChaplinSubtÃ-tulo: Como explicar a teoria 
da relatividade, cubismo, viagem no tempo e desmascarar um assassinoAutora: 
Regina GonÃ§alves Editora Viajante do Tempo, 2010, 292 pÃ¡ginasPÃºblico: a 
partir da 9Âª sÃ©rieISBN 978-85-63382-01-6PreÃ§o de capa: R$ 39,00
Sinopse: Em Paris, no ano 1905, acontece o encontro dos jovens Caio Zip (o 
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viajante do tempo), Agatha Christie e Charles Chaplin, com Albert Einstein e 
Pablo Picasso. Caio embrenha-se no nascimento da teoria da relatividade e da 
arte cubista e ainda vai solucionar um misterioso assassinato com a ajuda dos 
adolescentes Agatha Christie, com sua mente investigativa, e Charlie Chaplin, 
que dÃ¡ o toque mÃ¡gico a essa surpreendente ficÃ§Ã£o.Acompanhe as descriÃ§Ãµes 
de lugares interessantes na Paris da belle Ã©poque, enquanto Santos Dumont 
realiza experiÃªncias com balÃµes dirigÃ-veis e a primeira tentativa com o 
14-Bis, e o memorÃ¡vel diÃ¡logo entre Caio, Einstein, Picasso, Agatha, o poeta 
AndrÃ© Salmon e a patrocinadora do novato Picasso, Getrude Stein, no atelier do 
pintor espanhol, sobre como arte, literatura, ciÃªncia, viagem no tempo e 
mistÃ©rio estÃ£o entrelaÃ§ados.No campo educacional, este livro estimula o gosto
pela arte e a ciÃªncia entre os jovens, tornando a experiÃªncia do aprendizado 
com mais sentido, interesse e prazer. A abordagem Ã© Ãºnica, informativa e com 
bom humor. Ã‰ uma interessante e divertida maneira de entender as grandes mentes
e de perceber que a arte e a ciÃªncia sÃ£o feitas das mesmas matÃ©rias: 
imaginaÃ§Ã£o e paixÃ£o! Este livro jÃ¡ se encontra disponÃ-vel no exterior em 
inglÃªs, francÃªs e coreano.

TÃ-tulo: "D. Pedro II e o jornalista Koseritz"Autores: Regina GonÃ§alvesRegis L.
A. RosaEditora Viajante do Tempo, 2010, 366 pÃ¡ginasPÃºblico: a partir da 9Âª 
sÃ©rieISBN 978-85-63382-00-9PreÃ§o de capa: R$ 49,00
Sinopse: Mistura de ficÃ§Ã£o e realidade, no final do segundo impÃ©rio, o 
jornalista Koseritz, imigrante alemÃ£o, viaja de Porto Alegre ao Rio de Janeiro 
e PetrÃ³polis para fazer uma entrevista com o imperador D. Pedro II. O 
jornalista conta com dois jovens estudantes que vÃ£o auxiliÃ¡-lo nessa tarefa: 
sua filha Carolina, tambÃ©m escritora, e Caio Zip, que na realidade Ã© um 
viajante do tempo, um representante da Ã©poca atual que lÃ¡ estÃ¡ para fazer as 
perguntas que todos nÃ³s gostarÃ-amos de fazer a D. Pedro. O principal objetivo 
do livro Ã© tornar a HistÃ³ria do Brasil acessÃ-vel aos leitores e mostrar que 
ela Ã© simplesmente fascinante, se for contada de uma forma lÃºdica e envolvendo
o leitor em um debate amplo e aberto. Outro objetivo Ã© homenagear e contribuir 
para o entendimento de personagens incrÃ-veis da HistÃ³ria do Brasil, como o 
nosso culto imperador e o combativo jornalista, ambos defensores da 
livre-expressÃ£o de ideias e fervorosos incentivadores da arte, ciÃªncia, 
educaÃ§Ã£o e cultura no Brasil.Na ampla entrevista na segunda parte do livro 
sÃ£o debatidas questÃµes fundamentais que repercutem atÃ© hoje, relacionadas Ã  
imigraÃ§Ã£o, cultura, educaÃ§Ã£o, ciÃªncia, desenvolvimento, escravidÃ£o, seca 
do nordeste, guerras, dÃ-vida pÃºblica, impostos, democracia e liberdade de 
expressÃ£o, fazendo-nos entender melhor este nosso Brasil. Este livro pode 
estimular os professores e estudantes a realizarem debates sobre essas 
questÃµes, por exemplo: antes dos debates o professor organiza sessÃ£o em sala 
de aula em que os alunos reproduzem as falas dos personagens de um capÃ-tulo 
selecionado da grande entrevista.Este livro tem recebido entusiasmados elogios 
de professores e profissionais liberais.
Recomendamos o acesso ao nosso sÃ-tio de divulgaÃ§Ã£o 
www.viajantedotempo.com/editora.htm que contÃ©m muitas informaÃ§Ãµes sobre 

 HistÃ³ria, Arte e CiÃªncia, e, principalmente, NÃƒO DEIXE DE VER OS VÃDEOS DE 
DIVULGAÃ‡ÃƒO DOS LIVROS NO YOUTUBE. Acesse www.youtube.com e pesquise pelos 
tÃ-tulos dos livros. 
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Regina GonÃ§alves Ã© formada em matemÃ¡tica e pÃ³s-graduada em AnÃ¡lise de 
Sistemas. 
Trabalhou durante um tempo em informÃ¡tica e deixou a profissÃ£o para se dedicar
Ã  criaÃ§Ã£o de suas duas filhas. Com o passar dos anos, descobriu uma maneira 
muito divertida para incentivar suas meninas ao gosto nÃ£o sÃ³ da leitura e da 
arte, mas tambÃ©m do estudo da matemÃ¡tica.
Ao se dedicar a ensinar crianÃ§as e adolescentes, e como muitos deles tinham 
horror Ã  matemÃ¡tica, foi descobrindo sua veia de escritora ao elaborar um 
livro onde incorpora o estudo de histÃ³ria ao de matemÃ¡tica. As histÃ³rias 
foram crescendo e tomaram a forma de uma sÃ©rie. Contagiada de vez, jÃ¡ tem dez 
livros completos Alguns livros da sÃ©rie jÃ¡ foram lanÃ§ados no exterior em 
inglÃªs, francÃªs e coreano.
Regis Lima de Almeida Rosa Ã© autor do livro D Pedro II e o Jornalista Koseritz 
Formado em engenharia, pÃ³s-graduado em Marketing, Economia, FinanÃ§as e 
pesquisador autÃ´nomo de HistÃ³ria. Participa com Regina da criaÃ§Ã£o da Editora
viajante do Tempo. AlÃ©m de colaborar nas histÃ³rias, Ã© responsÃ¡vel pela 
diagramaÃ§Ã£o, revisÃ£o e capa dos livros da sÃ©rie.

____________________________________________________________________________Os 
livros podem ser adquiridos nos sÃ-tios web e lojas das Livrarias Cultura, em 
SÃ£o Paulo, Campinas, Porto Alegre, BrasÃ-lia, Salvador, Recife e Fortaleza, e 
das Livrarias Travessa, Argumento e Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadora-de-vanguarda-museu-nacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Museu Nacional Quinta da Boa Vista (06/07/11)
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Museu Nacional Quinta da Boa Vista (06/07/11)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadores-e-comunicadores-se-unem-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Educadores e comunicadores se unem para atrair os estudantes
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadores e comunicadores se unem para atrair os estudantes
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-poderao-ter-de-exibir-placa-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Escolas poderÃ£o ter de exibir placa com nota do Ideb - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escolas poderÃ£o ter de exibir placa com nota do Ideb - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
funcionario-do-museu-nacional-ainda.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FuncionÃ¡rio do Museu Nacional ainda vive na era dos dinossauros - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FuncionÃ¡rio do Museu Nacional ainda vive na era dos dinossauros - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-militares-nos-fomos-com-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogos Militares, nÃ³s fomos com @Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 19 de julho, fomos ao EngenhÃ£o acompanhar as competiÃ§Ãµes de atletismo dos
Jogos Mundiais Militares. O evento foi mais uma parceria com o Bairro Educador. 
Levamos 40 crianÃ§as, saÃ-mos as 16 horas e retornamos as 20 horas. Grata aos 
professores : Gwendolyn, Claudia , BÃ¡rbara e Adriana, que foram fora do seu 
horÃ¡rio de trabalho, compromisso com a ampliaÃ§Ã£o do capital cultural de 
nossos alunos.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornada-de-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornada de EI!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Hoje aconteceu o primeiro dia da Jornada de EducaÃ§Ã£o Infantil , alguns 
professores nÃ£o conseguiram realizar a inscriÃ§Ã£o, mas acompanharam tudo pelo 
twitter! Confira:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Obesidade e Bullying levam 
adolescentes a apelarem para cirurgia bariÃ¡trica
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Obesidade e Bullying levam 
adolescentes a apelarem para cirurgia bariÃ¡trica
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia_09.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Game no Facebook satiriza explosÃµes 
de bueiros cariocas
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Game no Facebook satiriza explosÃµes 
de bueiros cariocas
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia_17.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Metade dos adolescentes de SP consome
menos nutrientes do que deveria
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Metade dos adolescentes de SP consome
menos nutrientes do que deveria
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-flip-2011-homenageado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Flip 2011 - Homenageado na Flip de 2012, Drummond escreveu 
por 15 anos no 'JB'
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Flip 2011 - Homenageado na Flip de 2012, Drummond escreveu 
por 15 anos no 'JB'
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-paes-entrega.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Rio - Paes entrega prÃªmio a alunos com bom desempenho na 
Prova Rio 2010
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - Paes entrega prÃªmio a alunos com bom desempenho na 
Prova Rio 2010
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-universidade.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - Universidade Federal do Rio de Janeiro substitui 
vestibular pelo Enem
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - Universidade Federal do Rio de Janeiro substitui 
vestibular pelo Enem
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A verdadeira educaÃ§Ã£o
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A verdadeira educaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_21.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Consumir ou ser consumido: dilema cristÃ£o
pÃ³s-moderno
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Consumir ou ser consumido: dilema cristÃ£o
pÃ³s-moderno
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
laboratorio-de-informatica-bombando.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica bombando! Obrigada Rafael Parente!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nosso laboratÃ³rio estÃ¡ funcionando novamente completo, os monitores estÃ£o 
criando projetos novos. E vem aÃ- uma novidade com a EducopÃ©dia, aguardem! 
Obrigada Rafael Parente, sem vocÃª isso nÃ£o seria possÃ-vel. LaboratÃ³rio em 
pleno uso, Ã© para isso que serve tecnologia na escola!

 <COMENTÃRIOS>
 FANTÃSTICO! Sinto-me super feliz em ter podido contribuir. Contem comigo sempre!

E nÃ£o percam um novo personagem chamado Rafa, no PÃ©-de-Vento, na EducopÃ©dia, 
inspirado em um aluno da escola. Ele deve aparecer durante uma das aulas do 2o 
bimestre. :)

 <COMENTÃRIOS>
Personagem novo, inspirado em um aluno nosso! Depois me conta com detalhes, 
amei!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mestrado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mestrado!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJCENTRO DE EDUCAÃ‡ÃƒO E 
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HUMANIDADESFACULDADE DE EDUCAÃ‡ÃƒO DA BAIXADA FLUMINENSEPROGRAMA DE 
PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO EM EDUCAÃ‡ÃƒO, CULTURA E COMUNICAÃ‡ÃƒO EMPERIFERIAS URBANAS - 
MESTRADO ACADÃŠMICOEDITALPROGRAMA DE PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO EM EDUCAÃ‡ÃƒO, CULTURA 
ECOMUNICAÃ‡ÃƒO EM PERIFERIAS URBANASTURMA 2012MESTRADO ACADÃŠMICOA Faculdade de 
EducaÃ§Ã£o da Baixada Fluminense (FEBF) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro

(UERJ) faz saber aos interessados que, no perÃ-odo de 18/07/2011 a 31/08/2011, 
estarÃ£o abertas as

inscriÃ§Ãµes para a seleÃ§Ã£o dos candidatos ao Programa de PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em 
EducaÃ§Ã£o, Cultura e

 ComunicaÃ§Ã£o, Curso de Mestrado AcadÃªmico, Ãrea de ConcentraÃ§Ã£o: EducaÃ§Ã£o,
Cultura e

ComunicaÃ§Ã£o em Periferias Urbanas, para turma com inÃ-cio no 1Âº semestre de 
2012.

O Programa de PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o, Cultura e ComunicaÃ§Ã£o, 
estrutura-se em torno de 02

(duas) Linhas de Pesquisa, a saber:

a) EducaÃ§Ã£o, ComunicaÃ§Ã£o e Cultura;

b) EducaÃ§Ã£o, Escola e seus Sujeitos Sociais.

I - VAGAS E CLIENTELA:

I.1. SerÃ£o oferecidas 38 (trinta e oito) vagas para o curso de Mestrado, 
destinadas a portadores de

diploma de GraduaÃ§Ã£o Plena (Bacharelado e Licenciatura) emitido por Curso 
reconhecido pelo

Conselho Nacional de EducaÃ§Ã£o (CNE).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
metas-para-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Metas para 2011!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Foi publicado no D.O. de hoje as metas das escolas da Rede Municipal Carioca, 
confira no link abaixo:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajk560v4AEKadDRRQ3pqdHZ6WDN
wUThvc2R6SEQwamchl=pt_BR#gid=0
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
metro-rio-no-ciep-dr-adao-pereira-nunes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MetrÃ´ Rio no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 20 de julho teve teatro e meio ambiente, mais uma parceria com Bairro 
Educador e MetrÃ´ Rio. As crianÃ§as amaram, foi muito produtivo. Estamos muito 
felizes em poder contar com essa parceria.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossos-blogs-no-rio-educa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossos Blogs no Rio Educa!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Gente , estamos novamente no site do Rio Educa. Uma postagem muito bacana sobre 
os blogs dos professores da nossa escola, vale a pena conferir:
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BLOGS DE EDUCADORES DO CIEP Dr. ADÃƒO PEREIRA NUNES/6ÂªCRE
[FOTO]

A profa. Gisele Cordeiro, coordenadora do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes e 
criadora doBlogAdÃ£o(o blog do CIEP AdÃ£o), contou-me recentemente, pelo 
Twitter, que muitos de seus professores estavam criando ou jÃ¡ tinham blogs 
educacionais para divulgar o trabalho que realizam na escola (e demais 
atividades, como as aulas-passeio, os eventos etc.). Fiquei surpresa com a 
quantidade e muito curiosa para conhecÃª-los! Gisele me enviou os links e eu fui
visitar os blogs... Gostaria que todos conhecessem, portanto, vou 
compartilhÃ¡-los aqui:
visitem e sigam!

Obs.:Em cada blog que visitei, escolhi uma postagem para ilustrar - clicando nas
imagens, entra-se na home dos blogs, clicando emcontinua(ouacessem), entra-se 
nas postagens escolhidas!
A postagem Ã© bem grande, para ver na Ã-ntegra acesse:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1120

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-inicio-do-trabalho-com-jornais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O inÃ-cio do trabalho com jornais! (recordar Ã© viver II)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

Como surgiu o InformAdÃ£o!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidades-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

oportunidades para professores!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 SEJA BEM-VINDO Ã€ PÃGINA DO PROGRAMA DE PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO EM EDUCAÃ‡ÃƒOPROGRAMA 
NOTA 6INFORMES (atualizado em 29/07/2011)Da CoordenaÃ§Ã£o:EDITAIS DE SELEÃ‡ÃƒO 
PARA MESTRADO E DOUTORADO 2012-DoutoradoformulÃ¡rioMestradoformulÃ¡rioATENÃ‡ÃƒO:
Devido a grande quantidade deeventos programados para o segundo semestre de 
2011, seu informese encontra agorana seÃ§Ã£oagenda deeventos e eventos, podendo 
ser acessados na barra domenu vertical Ã  esquerda desta pÃ¡ginaMatrÃ-cula 
2001-2- JÃ¡ se encontradisponÃ-velpara consulta o Quadro de HorÃ¡rios para 
inscriÃ§Ã£o em disciplinas para o presente semestre letivo (verna 
seÃ§Ã£oSecretaria/avisos barra domenu vertical Ã  esquerda desta pÃ¡gina). Os 
formulÃ¡rios dematrÃ-cula deverÃ£o ser enviadosentre os dias01 e 02 de agosto de
2011para oendereÃ§oposgra@vm.uff.br.Se realizada presencialmente o aluno deverÃ¡
imprimi-lo e entregar na Secretariaobservando os horÃ¡rios prescritos mais 
abaixo.Alunos ouvintes -O Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o permite a 
participaÃ§Ã£o de alunos ouvintes nas disciplinas eletivas e atividades abertas 
para nÃ£o orientandos. Para se inscrever o candidato deverÃ¡ apresentar no dia 
02/08/2011 currÃ-culo resumido onde conste sua formaÃ§Ã£o acadÃªmica, atividades
profissionais recentes e produÃ§Ã£o intelectual. O candidato sÃ³ poderÃ¡ se 
inscrever em uma Ãºnica disciplina ou atividade. Ã‰ vedada a participaÃ§Ã£o de 
ouvintes em disciplinas obrigatÃ³rias (EducaÃ§Ã£o Brasileira, Epistemologia, 
Teoria I e II, Temas de Pesquisa).A participaÃ§Ã£o Ã© condicionada ao aceite do 
professor responsÃ¡vel pela disciplina/atividade. A participaÃ§Ã£o como 
ouvintenÃ£o dÃ¡ direito Ã  declaraÃ§Ã£o nem assegura crÃ©dito. O nÃºmero mÃ¡ximo
de ouvintes em cada disciplina/atividade Ã© limitado a 1/3 do nÃºmero de alunos 
regularmente inscritos nas turmas. A resposta ao pedido de participaÃ§Ã£o serÃ¡ 
dada somente apÃ³s a formaÃ§Ã£o da turmaMinter/Dinter- De acordo com oEDITAL 
CAPES NÂº 013/2011, Ã© vedado ao Programa Promotor a oferta de MINTER/DINTER a 
mais de uma InstituiÃ§Ã£o Receptora. Assim, o Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em 
EducaÃ§Ã£o da Universidade Federal Fluminense informa Ã s InstituiÃ§Ãµes 
interessadas que enquanto estiver em vigÃªncia o atual MINTER/DINTER que 
desenvolve, nÃ£o poderÃ¡ acolher novas propostas.CurrÃ-culo Lattes/Coleta 
Capes-Solicitamosaos professores e aos alunos do Programa que mantenham 

 atualizados os seus currÃ-culos na PLATAFORMA LATTESDaSecretaria:HORÃRIO DE 
ATENDIMENTO: de 10h Ã s 13he de14 Ã s 18hSOLICITAÃ‡Ã•ES DE DOCUMENTOSOs pedidos 
de HistÃ³rico, CertidÃ£o e DeclaraÃ§Ã£o deverÃ£o ser feitos atravÃ©s de mensagem
para a Secretaria do Programa no endereÃ§oposgra@vm.uff.brcontendo no seu corpo 
a especificaÃ§Ã£o do assunto solicitado. O prazo para o atendimento da 
solicitaÃ§Ã£o Ã© de cinco dias Ãºteis.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-sobre-sexualidade-com-carol-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre Sexualidade com Carol do Bairro Educador!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Essa semana a turma 1402 teve uma palestra com Ana Carolina do Bairro Educador, 
o tema foi sexualidade.

As crianÃ§as adoraram e a professora Claudia tambÃ©m! Vejam:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-da-erdfilmes-e-ciep-dr-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A parceria da ERDFILMES e CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em 2001 teve inÃ-cio a maior e mais produtiva do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. 
Nossa equipe teve contato com o Professor e jornalista Josias Pereira. Desde 
entÃ£o , trabalhamos com imagens na EducaÃ§Ã£o, iniciamos uma produtiva oficina 
de vÃ-deo em nossa escola. Muitos festivais, prÃªmios recebidos foi maravilhoso.
E em 2011 voltamos com novidades, em breve postaremos aqui:

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
Foi um Orgulho e aprendizado aprender com os alunos do AdÃ£o Pereira Nunes e com
a Gisele Cardoso.
Abs
Josias Pereira
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-ccbb.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao CCBB!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As professoras Michele, Gwendolyn e a estagiÃ¡ria Cristiane foram com suas 
turmas ao CCBB, mais uma parceria do Bairro Educador. Foi maravilhoso, mais uma 
oportunidade cultural, ampliando o capital de nossos alunos e professores.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-museu-da-quinta-ii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao Museu da quinta II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Olha , gostamos tanto que voltamos! Segunda visita dos alunos do CIEP Dr. AdÃ£o 
Pereira Nunes ao Museu de HistÃ³ria Natural da Quinta. Os professores amaram a 
visita e os alunos ficaram muito felizes e nosso aluno AndrÃ© (1203) foi o guia,
deu vÃ¡rias informaÃ§Ãµes sobre Dinossauros...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-de-video-na-escola.html

 <TÃTULO>

Página 63



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: Neurociencia e o processo educacional
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: Neurociencia e o processo educacional: "Amigos 
particularmente acredito que a neurociÃªncia Ã© o caminho para a mudanÃ§a na 
escola. Para os que nÃ£o estÃ£o familiarizados com o termo a ..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-da-rede-publica-do-rio-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Professora da rede pÃºblica do Rio de Janeiro relata entusiasmo com metodologia 
da Sangari - Sangari NotÃ-cias
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora da rede pÃºblica do Rio de Janeiro relata entusiasmo com metodologia 
da Sangari - Sangari NotÃ-cias
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-estrada-para-cidadania.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa Estrada para Cidadania!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O programa Estrada para Cidadania, da empresa CCR estÃ¡ fazendo sucesso na turma
1502 das professoras Solange e HeloÃ-sa. As crianÃ§as estÃ£o adorando trabalhar 
o tema proposto pelo projeto: Meio Ambiente! Confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pelo belÃ-ssimo e comprometido trabalho! Rejane Faria

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Rejane, amamos o nosso trabalho!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-de-cinema-leva-quatro-alunos-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Projeto de cinema leva quatro alunos da rede municipal do Rio a Paris - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto de cinema leva quatro alunos da rede municipal do Rio a Paris - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quer-saber-vem-ca-e-da-uma-olhadinha.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 23 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
  QUER SABER? VEM CÃ E DÃ UMA OLHADINHA...: MUSEU NACIONAL EM 13 DE JULHO DE 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
  QUER SABER? VEM CÃ E DÃ UMA OLHADINHA...: MUSEU NACIONAL EM 13 DE JULHO DE 2011:

"CADA VEZ QUE ENTRAMOS NA QUINTA DA BOA VISTA E NOS DEPARAMOS COM AQUELE MUSEU, 
  DÃ UMA VONTADE DE PASSAR O DIA LÃ...AS FOTOS ABAIXO, MOSTRA M..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rafael-parente-descolagem-7-henry.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Rafael Parente: Descolagem #7: Henry Jenkins, Zach Lieberman, Dait...
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rafael Parente: Descolagem #7: Henry Jenkins, Zach Lieberman, Dait...: "Nos 
prÃ³ximos dias 2 e 3 de julho o   Descolagem , projeto criado por este blogueiro
em parceria com o instituto   Oi Futuro   e que acontece..."
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 <COMENTÃRIOS>
Foi muito bom encontrÃ¡-las no evento. ParabÃ©ns pelo blog e pelo trabalho da 
sua escola. Bjs

 <COMENTÃRIOS>
Adorei conhecÃª-la TB!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-educa-infancia-2-jornada-pedagogica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Rio Educa InfÃ¢ncia: 2Âª Jornada PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio Educa InfÃ¢ncia: 2Âª Jornada PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil: "Durante o 
perÃ-odo de 18 a  22 de julho de 2011,  acontecerÃ¡ a  2Âª Jornada PedagÃ³gica 
da EducaÃ§Ã£o Infantil .   Esta formaÃ§Ã£o tem como pÃºblico..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-reforco-nos-estudos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana de reforÃ§o nos estudos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossos professores montaram um circuito de atividades para ajudar os alunos a 
superar as dificuldades, semana produtiva e muito lÃºdica na escola!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1301-na-producao-da-massinha-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TURMA 1301 NA PRODUÃ‡ÃƒO DA MASSINHA DE MODELAR, AULA DA SANGARI DE HOJE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A TURMA ESTAVA NUMA ALEGRIA SÃ“...TAMBÃ‰M ESTAVAM INTERESSADOS NA PRODUÃ‡ÃƒO DA 
MASSINHA DE MODELAR, NOSSA AULA DE HOJE DOS CIENTISTAS DO AMANHÃƒ, PROJETO DA 
SANGARI(CIÃŠNCIAS)...VEJA AS FOTOS:

O PREPARO
 FARINHA DE TRIGOSALÃ“LEOÃGUACORANTES(AZUL, VERDE E AMARELO E AS MISTURAS PARA 

OBTER O VERDE E O ROXO)
A TURMA ESTAVA NUMA ALEGRIA SÃ“...TAMBÃ‰M ESTAVAM INTERESSADOS NA PRODUÃ‡ÃƒO DA 
MASSINHA DE MODELAR, NOSSA AULA DE HOJE DOS CIENTISTAS DO AMANHÃƒ, PROJETO DA 
SANGARI(CIÃŠNCIAS)...VEJA AS FOTOS:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-metro-rio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de julho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no MetrÃ´ Rio!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Oba!!!! O informativo de Julho do MetrÃ´ Rio traz uma matÃ©ria sobre o Cine Sul,
evento que aconteceu na EstaÃ§Ã£o Carioca do MetrÃ´ Rio e teve a participaÃ§Ã£o 
de duas escolas convidadas , uma foi a nossa. Mais uma parceria com o Bairro 
Educador![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
adeus-caligrafia-mas-nem-todos-estao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Adeus, caligrafia Mas nem todos estÃ£o chateados com o fim do ensino 
obrigatÃ³rio da letra cursiva em boa parte dos estados americanos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Revista PiauÃ-:http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-59

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ao-mestre-com-carinho-versao-atual.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
'Ao mestre, com carinho' versÃ£o atual: quando um professor faz a diferenÃ§a no 
desempenho do aluno - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
'Ao mestre, com carinho' versÃ£o atual: quando um professor faz a diferenÃ§a no 
desempenho do aluno - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
apresentando-letra-na-educacao-infantil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Apresentando a letra A na EducaÃ§Ã£o Infantil.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As crianÃ§as brincam enquanto aprendem, as letras e as palavras sÃ£o 
apresentadas em todas as oportunidades. Vejam a atividade com massinha de 
modelar:
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-marcial-filosofia-e-disciplina.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Arte marcial! Filosofia e disciplina.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]

Nossas crianÃ§as praticam luta, o professor Gilberto trabalha disciplina, 
controle e concentraÃ§Ã£o. O resultado nÃ£o podia ser melhor! Confira!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-da-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o da Sangari!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Prezados Gestores,

segue abaixo a lista com os locais das oficinas de formaÃ§Ã£o das sÃ©ries 
iniciais (1o ao 5o ano) e das sÃ©ries finais (6o ao 9o ano).

Por favor, informe aos professores para que possam se programar.

As oficinas da manhÃ£ comeÃ§am 07:30 atÃ© 11:30

As oficinas da tarde comeÃ§am 12:30 atÃ© 16:30
Polo Madureira- Universidade EstÃ¡cio de SÃ¡- Madureira Shopping- Estrada do 
Portela, 222 -5Âª, 6Âª e 7Âª CRE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-da-sangari_09.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o da Sangari!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prezados Gestores,

segue abaixo a lista com os locais das oficinas de formaÃ§Ã£o das sÃ©ries 
iniciais (1o ao 5o ano) e das sÃ©ries finais (6o ao 9o ano).

Por favor, informe aos professores para que possam se programar.

As oficinas da manhÃ£ comeÃ§am 07:30 atÃ© 11:30

As oficinas da tarde comeÃ§am 12:30 atÃ© 16:30
Polo Madureira- Universidade EstÃ¡cio de SÃ¡- Madureira Shopping- Estrada do 
Portela, 222 -5Âª, 6Âª e 7Âª CRE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-escola-de-leitores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso : Escola de leitores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Confira o link do concurso e inscreva sua escola:
http://www.escoladeleitores.org.br/index.php

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-pi-de-geografia-40-horas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso para PI de Geografia (40 Horas)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

REGULAMENTA O CONCURSO PÃšBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGODE PROFESSOR I - 
 GEOGRAFIA DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOALDO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO, NO 

Ã‚MBITO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÃ‡ÃƒO.O SecretÃ¡rio Municipal de 
AdministraÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhes sÃ£oconferidas pela 
legislaÃ§Ã£o em vigor, e tendo em vista o processo 07/000187/2011 e,em 
conformidade com o disposto na ResoluÃ§Ã£o SMA NÂº 1640, de 28 de dezembrode 
2010, torna pÃºblico que farÃ¡ realizar o Concurso PÃºblico para provimento de 
cargosde Professor I - Geografia do Quadro Permanente de Pessoal do MunicÃ-piodo
Rio de Janeiro, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.I. DAS 
DISPOSIÃ‡Ã•ES PRELIMINARES1. DO CONCURSOO Concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de 
candidatos para o preenchimento de vagas no cargo efetivo de Professor I - 
Geografia, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

2.1 serÃ¡ acrescido ao vencimento: bÃ´nus cultura (Lei nÂº 3438/2002) R$ 109,25 
auxÃ-lio-transporte (Decreto nÂº 17.110/98) R$ 110,00

Confira no link:
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http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobase=050
82011.nfo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-pii-40-horas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

concurso para PII (40 horas)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
http://doweb.rio.rj.gov.br/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confeccao-do-tangram.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONFECÃ‡ÃƒO DO TANGRAM!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Tangram Ã© um puzzle chinÃªs muito antigo, o nome significa "TÃ¡bua das 7 
sabedorias". Ele Ã© composto de sete peÃ§as (chamadas de tans) que podem ser 
posicionadas de maneira a formar um quadrado.

 NA APOSTILA DO 3Âº BIMESTRE DE MATEMÃTICA DO 5Âº ANO, OS ALUNOS TIVERAM A 
 OPORTUNIDADE DE FORMAR VÃRIAS FIGURAS COM AS PEÃ‡AS DESSE JOGO...INTERESSANTE 

QUE EU HAVIA TRABALHADO NO 4Âº ANO EM 2006 EM UMA ESCOLA PARTICULAR, TENDO 
ALGUNS TRABALHOS GUARDADOS PARA SERVIR DE EXEMPLO, O QUE OS AJUDOU E MUITO, 
ASSIM ELES PUDERAM VER FIGURAS FORMADAS COM AS PEÃ‡AS DE FORMA MAIS CONCRETA, 
COMO: O COELHO, A CASA, O GATO E OUTRAS MAIS...VEJAM ABAIXO COMO FICOU:
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cortejo-folclorico.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cortejo folclÃ³rico!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Genteeee.... os passeios culturais sÃ£o muito produtivos em nossa escola. Dessa 
vez fizemos um cortejo folclÃ³rico inspirado em nosso passeio ao CCBB. As turmas
1402, 1502 e 1501, formaram um cortejo e visitaram todas as salas da escola, 
tocando, cantando e recitando parlendas folclÃ³ricas. Sexta feira dia 26 foi 
maravilhosa.... festa folclÃ³rica da melhor qualidade. Cantamos, danÃ§amos , 
recitamos foi puro folclore!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Genial! Que bom podermos contaminÃ¡-los com um pouquinho de nosso trabalho aqui 
no ccbb! EstÃ£o de parabÃ©ns, o cortejo de vocÃªs estÃ¡ lindo!!!! Continuem 

 assim e venham nos visitar sempre que quiserem. JÃ¡ fizemos o cortejo da Ãndia e
agora tem o de natal! Aguardamos vocÃªs aqui!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criancas-recebem-oculos-da-prefeitura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CrianÃ§as recebem Ã³culos da prefeitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ConvÃªnio com a SaÃºde entregou no mÃªs de agosto os Ã³culos para nossos alunos.
Adoramos, muitos tinham problemas sÃ©rios de visÃ£o , os pais e as crianÃ§as 
aguardavam felizes, confira:

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-gestao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de gestÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cronograma do Curso On-line GestÃ£o Educacional PÃºblica

8 a 12 de agosto: Os participantes receberÃ£o, por email, os dados de acesso Ã  
plataforma15 a 19 de agosto: AmbientaÃ§Ã£o dos participantes na plataforma22 de 
agosto: InÃ-cio do curso30 de setembro: TÃ©rmino do curso

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-sobre-dependencia-quimica-na-6.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso sobre dependÃªncia quÃ-mica na 6Âª CRE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes marcou presenÃ§a no curso que foi realizado na 
Escola Municipal Lia Braga.

Veja as fotos da oficina da professora GlÃ³ria, curso bacana, proveitoso e 
momento de encontro com amigos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-soldado-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia do Soldado no E.I.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras CÃ¡tia e DebÃ³ra comemoraram o dia do Soldado com sua turma de 
E.I. Fizeram dobradura, contaram estÃ³ria, apresentaram a letra S e fizeram uma 
farra com os pequenos fantasiados...

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-de-carreira-amplo-trabalho-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: amplo trabalho de pesquisa junto a alunos, pais e 
funcionÃ¡rios vai dizer o que eles consideram que seria a escola ideal - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: amplo trabalho de pesquisa junto a alunos, pais e 
funcionÃ¡rios vai dizer o que eles consideram que seria a escola ideal - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulga-os-criterios-para-avaliacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Divulga os critÃ©rios para avaliaÃ§Ã£o, seleÃ§Ã£o e classificaÃ§Ã£o de projetos 
pedagÃ³gicos anuais com vista Ã  concessÃ£o do PrÃªmio Anual de Qualidade, 
instituÃ-do por intermÃ©dio do Decreto NÂº 32.718, de 30 de agosto de 2010, e 
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dÃ¡ outras providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Art. 2Âº SerÃ£o consideradas elegÃ-veis as instituiÃ§Ãµes que atendem 
exclusivamente Ã EducaÃ§Ã£o Infantil e Ã  EducaÃ§Ã£o Especial;
ParÃ¡grafo Ãšnico. As Unidades Escolares que atendem Ã  EducaÃ§Ã£o Infantil e
anos iniciais serÃ£o consideradas elegÃ-veis, caso nÃ£o concorram Ã  premiaÃ§Ã£o
pelasuperaÃ§Ã£o de metas no Ensino Fundamental.Art. 3Âº A avaliaÃ§Ã£o, seleÃ§Ã£o
e classificaÃ§Ã£o dos projetos, a que se reportao Art. 1Âº, serÃ£o realizadas em
duas etapas, conforme estabelecido a seguir:I - primeira: avaliaÃ§Ã£o, seleÃ§Ã£o
e classificaÃ§Ã£o dos projetos pedagÃ³gicos concorrentes,com base nos conteÃºdos
apresentados;II - segunda: complementaÃ§Ã£o da avaliaÃ§Ã£o, atravÃ©s da 
observaÃ§Ã£o in locoda execuÃ§Ã£o dos projetos para fins de desempate ou outros 
motivosque a comissÃ£o julgar pertinentes.Art. 4Âº EstarÃ£o aptas Ã  premiaÃ§Ã£o
as unidades concorrentes, cujos projetosestejam posicionados, quando da 
classificaÃ§Ã£o final, nos quantitativos correspondentes a:I - no mÃ-nimo trinta
por cento e no mÃ¡ximo quarenta por cento do totaldas creches pÃºblicas, 
incluÃ-dos os EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil - EDI -com funcionamento 
nessa modalidade;II - no mÃ-nimo trinta por cento e no mÃ¡ximo quarenta por 
cento do totalde unidades com atendimento exclusivo em prÃ©-escola, incluÃ-dos 
os EspaÃ§os deDesenvolvimento Infantil - EDI - com funcionamento nessa 
modalidade;III - no mÃ-nimo trinta por cento e no mÃ¡ximo quarenta por cento do 
totalde unidades com atendimento exclusivo em EducaÃ§Ã£o Especial.Art. 5Âº 
Observados os critÃ©rios estabelecidos pelos Anexos I e II destaResoluÃ§Ã£o, as 
unidades interessadas em concorrer ao PrÃªmio a que se reportao Art. 1Âº 
deverÃ£o encaminhar seus projetos pedagÃ³gicos do ano de 2011,para as GerÃªncias
de EducaÃ§Ã£o das respectivas Coordenadorias Regionais deEducaÃ§Ã£o - CRE - atÃ©
o dia 31/08/2011. 1Âº Os projetos deverÃ£o ser remetidos Ã s CRE, por 
intermÃ©dio de memorandoassinado pelo titular da unidade e endereÃ§ado Ã  
ComissÃ£o Especial deAvaliaÃ§Ã£o de Projetos PedagÃ³gicos de EducaÃ§Ã£o Infantil
e EducaÃ§Ã£o Especial,em envelopes lacrados e identificados na parte externa 
pelos respectivos tÃ-tulos,nomes das unidades e ano. 2Âº As unidades que 
prestarem atendimento simultaneamente Ã  EducaÃ§Ã£o Infantile Ã  EducaÃ§Ã£o 
Especial sÃ³ poderÃ£o concorrer a uma das duas modalidades.Art. 6Âº As 
Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o enviarÃ£o os projetos inscritos,mantido o
lacre, somente daquelas instituiÃ§Ãµes consideradas elegÃ-veis, para 
aCoordenadoria de EducaÃ§Ã£o - E/SUBE/CED, com vista Ã  ComissÃ£o Especial 
deAvaliaÃ§Ã£o de Projetos PedagÃ³gicos de EducaÃ§Ã£o Infantil e EducaÃ§Ã£o 
Especial.Art. 7Âº A ComissÃ£o instituÃ-da pela ResoluÃ§Ã£o SME NÂº 1094, de 2 de
setembro de2010, farÃ¡ publicar a classificaÃ§Ã£o final em DiÃ¡rio Oficial do 
MunicÃ-pio atÃ© o dia 31/01/2012.ParÃ¡grafo Ãšnico. FarÃ£o jus ao prÃªmio 
mencionado no Art. 1Âº desta ResoluÃ§Ã£o,os servidores das diversas categorias 
funcionais do Quadro de Pessoal doMunicÃ-pio do Rio de Janeiro lotados e em 
exercÃ-cio nas unidades educacionaisclassificadas, com observÃ¢ncia Ã s 
disposiÃ§Ãµes constantes nas legislaÃ§Ãµessobre a concessÃ£o do PrÃªmio Anual de
Qualidade.Art. 8Âº Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela ComissÃ£o Especial 
deAvaliaÃ§Ã£o de Projetos PedagÃ³gicos de EducaÃ§Ã£o Infantil e EducaÃ§Ã£o 
Especial;Art. 9Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua 
publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2011.CLAUDIA COSTIN
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http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobase=040
82011.nfo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-infantil-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o Infantil no CIEP!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa Equipe de EducaÃ§Ã£o Infantil tem se destacado por fazer um bom trabalho 
de alfabetizaÃ§Ã£o e letramento na prÃ©-escola. Os professores trabalham com 
diversas tipologias textuais, artes, gastronomia e cinema! Confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-lanca-concurso-escola-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o lanÃ§a Concurso Escola de Leitores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o lanÃ§a hoje o Concurso Escola de 
Leitores,iniciativa de estÃ-mulo Ã  leitura literÃ¡ria. O programa incentiva, 
ainda,o envolvimento da comunidade em aÃ§Ãµes dentro das unidades escolares da 
prefeitura.O concurso integra as aÃ§Ãµes do projeto Rio, uma cidade de 
leitores,criado em 2009 para fortalecer o hÃ¡bito da leitura nas escolas do 
municÃ-pio.As escolas vencedoras receberÃ£o prÃªmio em dinheiro e consultoria da
FundaÃ§Ã£o Nacionaldo Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) por um ano para o 
desenvolvimentodos projetos selecionados, alÃ©m de viagem de dois representantes
por escola Ã  ColÃ´mbia,no intercÃ¢mbio com o Sistema de Bibliotecas de BogotÃ¡.
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Confira no 
link:http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobas
e=03082011.nfo

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadora-de-vanguarda-hora-l-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Hora L da Leitura (Turma 1401)
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Hora L da Leitura (Turma 1401)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoalfabetizando-e-letrando-ii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educoalfabetizando e letrando! II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A capacitaÃ§Ã£o dos monitores estÃ¡ bombando, as crianÃ§as estÃ£o explorando 
todos os recursos da EducopÃ©dia para auxiliar as turmas de alfabetizaÃ§Ã£o no 
projeto! Essa experiÃªncia vai ser registrada todos os dias!
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoalfabetizando-e-letrando-iii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Educoalfabetizando e letrando! III

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O projeto teve inÃ-cio e estÃ¡ fazendo sucesso, as crianÃ§as estÃ£o animadas e 
os monitores estÃ£o aprendendo a cada dia.

AÃ§Ãµes:

Trabalhar folclore, alfabetizaÃ§Ã£o e tecnologia com alunos do ano inicial, 
utilizando especialmentea EducopÃ©dia (aulas do 1 Âº ano). PÃ© de 
Vento.Apresentar aos alunos lendas, parlendas do folclore brasileiro. Destacando
os personagens e suas caracterÃ-sticas e qualidades.Usar palavras dos textos, 
frases e mÃºsicas para trabalhar com os alunos.Oportunizar o acesso a tecnologia
de maneira mediada para favorecer a autonomia.PeriodicidadeAgosto e setembro2 
vezes por semana no total de 4 horas por semana.
Local : laboratÃ³rio de informÃ¡tica
ResponsÃ¡veis:Coordenador e estagiÃ¡ria de informÃ¡tica educativa.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoalfabetizando-e-letrando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educoalfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Novo projeto do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes utiliza a EducopÃ©dia para reforÃ§o
na alfabetizaÃ§Ã£o dos alunos de ano inicial. As aulas sÃ£o ministradas pelos 
alunos monitores de tecnologia, vejam:
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entrega-do-trofeu-rioeduca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entrega do trÃ³feu Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

SME entrega 1Âº TrofÃ©u RioeducaA Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o entrega 
hoje, a partir das 19 horas,no Teatro Carlos Gomes, prÃªmios aos vencedores do 
1Âº TrofÃ©u Rioeduca.O prÃªmio foi idealizado com o objetivo de destacar boas 
prÃ¡ticas pedagÃ³gicas,alÃ©m de premiar escolas e professores que tenham blogs 
relevantespara a comunidade escolar. A premiaÃ§Ã£o tambÃ©m marca as 
comemoraÃ§Ãµesde um ano do portal Rioeduca.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
especialista-em-cibercultura-o-frances.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Especialista em cibercultura, o francÃªs Pierre LÃ©vy critica intenÃ§Ã£o inglesa
de controlar redes sociais e fala sobre o futuro dos livros - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Especialista em cibercultura, o francÃªs Pierre LÃ©vy critica intenÃ§Ã£o inglesa
de controlar redes sociais e fala sobre o futuro dos livros - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estude-ingles.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!

Página 80



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estude InglÃªs!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SMA - Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£oADMINISTRAÃ‡ÃƒOMais de 100 mil 
servidores da Prefeitura e seus dependentes podem estudar inglÃªs com preÃ§o 
especial
SÃ£o mais de 80 mil vagas.
18/07/2011
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, 
informa que os mais de 100 mil servidores em atividade da AdministraÃ§Ã£o Direta
e Indireta, bem como seus dependentes, jÃ¡ podem matricular-se em cursos de 
InglÃªs que oferecem mÃ³dulos com preÃ§os especiais. Consideram-se dependentes 
filhos ou filhas de funcionÃ¡rios, cadastrados no sistema informatizado de 
recursos humanos dos Ã³rgÃ£os de lotaÃ§Ã£o, bem como os menores sob sua guarda 
ou tutela.

A medida foi adotada atravÃ©s de ResoluÃ§Ã£o SMA, tendo em vista a preparaÃ§Ã£o 
dos funcionÃ¡rios para a Copa 2014 e OlimpÃ-adas 2016, conforme o Decreto 
33.372/2011, do Prefeito Eduardo Paes.

Os cursos serÃ£o realizados em mÃ³dulos semestrais, com pelo menos duas 
horas/semanais de aula, pelo perÃ-odo de trÃªs anos e seis meses, observando-se 
a carga mÃ-nima de 36 horas por mÃ³dulo. O valor referente a cada um serÃ¡ de R$
540,00, incluindo material didÃ¡tico a ser integralmente cobrado pela 
instituiÃ§Ã£o conveniada ao servidor responsÃ¡vel pela matrÃ-cula. A critÃ©rio 
da empresa conveniada, esse preÃ§o poderÃ¡ ser parcelado em seis prestaÃ§Ãµes 
mensais de R$90,00.Termo de adesÃ£oJÃ¡ assinaram o termo de adesÃ£o com a SMA o 
Centro Cultural Americano Franquias e ComÃ©rcio Ltda, que ofereceu um total de 
63 mil vagas, distribuÃ-das pelas franqueadas da instituiÃ§Ã£o: Microlins 
(14.300), People (1.300), Bit Company (500), ALPS (1.000), SOS Computadores 
(17.241), Skill (5.500), Wizard (16.550) e Yazigi (6.800); e os cursos Yes - 
20.250 vagas; Brasas - 46 vagas; Cultura Inglesa - 100 vagas e Ibeu - 59 
vagas.Como efetuar a matrÃ-culaOs interessados deverÃ£o procurar diretamente os 
cursos conveniados para efetivaÃ§Ã£o da matrÃ-cula. A relaÃ§Ã£o correspondente 
estÃ¡ disponÃ-vel a partir de hoje, 19 de julho, no 
sitewww.rio.rj.gov.br/web/sma
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eu-amo-ser-professora-organizacao-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Eu amo ser Professora: A ORGANIZAÃ‡ÃƒO DO TEMPO/ESPAÃ‡O NA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO- 
19...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eu amo ser Professora: A ORGANIZAÃ‡ÃƒO DO TEMPO/ESPAÃ‡O NA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO- 
19...: Essa reuniÃ£o superou as minhas expectativas, pois os professores 
alfabetizadores tiveram a chance de terem suas angÃºstias ouvidas. Parece qu...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eu-amo-ser-professora-projeto-samba.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eu amo ser Professora: PROJETO SAMBA, CRIANÃ‡A! 18/8/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eu amo ser Professora: PROJETO SAMBA, CRIANÃ‡A! 18/8/11: Essa apresentaÃ§Ã£o foi
maravilhosaaaaaaaaaaaaaa... as crianÃ§as conheceram a histÃ³ria do samba de 
forma divertida e musical. Nada chato nem ma...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fici-nos-fomos-cinema-no-carioca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FICI nÃ³s fomos! Cinema no Carioca shopping.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fomos ao festival de cinema infantil no Carioca Shopping, mais uma experiÃªncia 
cultural para nossos alunos. A cultura Ã© um dos temas norteadores do nosso PPP.
Precisamos oferecer atividades culturais para nossos alunos, sÃ³ assim 
provocamos mudanÃ§as.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folclore-no-ccbb-o-ciep-esteve-la.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folclore No CCBB, O CIEP esteve lÃ¡!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 OS ALUNOS DAS TURMAS 1402, 1501 E 1502, SOB SUPERVISÃƒO DAS PROFESSORAS CLÃUDIA,

 CARMEM(EU) E HELOÃSA TIVERAM A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DAS APRESENTAÃ‡Ã•ES 
FOLCLÃ“RICAS QUE O CCBB DISPONIBILIZOU...FOI SUPER ANIMADO CONHECER O SEU 
FUNCIONAMENTO NO CENTRO DA CIDADE, RUA 1Âº DE MARÃ‡O E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES
CULTURAIS...COMO SEMPRE NÃƒO PODEMOS DE DEIXAR DE AGRADECER AO METRO RIO QUE 

 SEMPRE SE APRESENTA MUITO SOLÃCITO NOS RECEBENDO NO TRANSPORTE.NAS FOTOS ABAIXO 
FOMOS RECEBIDOS PELO INSTRUTOR JOÃƒO, NOS COLOCOU A PARTE DE TUDO QUE OCORRE NO 
PRÃ‰DIO E QUE POSSUEM DIVERSAS ATRAÃ‡Ã•ES O ANO TODO GRATUITAMENTE!

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
To AÃ- no meio desse povo ! kkkk
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folclore-no-ei-parte-ii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folclore no E.I. parte II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma das professoras CÃ¡tia e e DÃ©bora apresentaram o Saci para sua 
turminha, com uma sessÃ£o de cinema na sala e estorinha contada. Depois foi a 
hora de reforÃ§ar a letrinha S e fantasiar a galerinha para a farra folclÃ³rica.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folclore-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folclore no E.I. !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Carla Estela apresentou para seus alunos de E.I. uma estorinha 
sobre o Saci, em um varal, que apÃ³s a contaÃ§Ã£o fica pendurado na sala. As 
crianÃ§as ouviram e recontaram a estorinha , essa atividade serve para estimular
a memÃ³ria, oralidade .

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
heloisa-goncalves-folclore-no-ccbb.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Heloisa GonÃ§alves: Folclore no CCBB

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Heloisa GonÃ§alves: Folclore no CCBB
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historia-do-samba-para-criancas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³ria do Samba para crianÃ§as!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O grupo Bebadosamba, montou um espetÃ¡culo de Samba para crianÃ§as, Ã© uma 
graÃ§a, conta a histÃ³ria do samba com ilustraÃ§Ãµes e mÃºsicas ao vivo, muita 
animaÃ§Ã£o e cultura. Tudo haver com o PPP do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Estudo: jovens em redes sociais tÃªm 
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mais risco de usar drogas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Estudo: jovens em redes sociais tÃªm 
mais risco de usar drogas
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-internacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Internacional - SecretÃ¡rio-Geral da ONU farÃ¡ bate-papo no 
Facebook e outras redes sociais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Internacional - SecretÃ¡rio-Geral da ONU farÃ¡ bate-papo no 
Facebook e outras redes sociais
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-sociologo-defende.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - SociÃ³logo defende ensino da literatura de cordel nas
escolas
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - SociÃ³logo defende ensino da literatura de cordel nas
escolas
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-criacao-de-cargo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - CriaÃ§Ã£o de cargo de 'professor 30 horas' vai Ã  
sanÃ§Ã£o do governador
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - CriaÃ§Ã£o de cargo de 'professor 30 horas' vai Ã  
sanÃ§Ã£o do governador
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Tablet: nova e poderosa ferrmanta para o 
ensino
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Tablet: nova e poderosa ferrmanta para o 
ensino
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_28.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Artigo - A falta que o respeito faz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Artigo - A falta que o respeito faz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-estudantes-amam.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Estudantes amam tecnologia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Estudantes amam tecnologia: Segundo o infogrÃ¡fico abaixo, 
98% dos estudantes universitÃ¡rios possuem um dispositivo digital, 27% dizem que
o item mais importante em sua ...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-um-festival-de-cinema.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais um festival de cinema!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
mais-uma-convocacao-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais uma convocaÃ§Ã£o para professores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Convocacao para posse PROFESSORES - DiÃ¡rio Oficial de 2 de agosto de 

 2011PROFESSOR IICIÃŠNCIASEDUCAÃ‡ÃƒO FÃSICAHISTÃ“RIAEDUCAÃ‡ÃƒO MUSICALARTES 
 CÃŠNICASARTES PLÃSTICAS acesse o 

link:http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobas
e=02082011.nfo
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<POSTAGEM>
museu-da-republica-convida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Museu da RepÃºblica convida!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novos-parceiros-da-prefeitura-oferecem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novos parceiros da Prefeitura oferecem desconto de atÃ© 80%

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Passaram a integrar a rede de conveniados com a Prefeiturado Rio um curso de 
InglÃªs, uma instituiÃ§Ã£o de ensino superior,um curso de qualificaÃ§Ã£o 
profissional, um centro detreinamento baseado em neurociÃªncia, uma clÃ-nica 
odontolÃ³gica,um restaurante e pousada, uma corretora de seguros, um centrode 
terapia complementar e um consultÃ³rio de fisioterapia.As novas parcerias 
firmadas com organizaÃ§Ãµes particularesgarantem descontos de atÃ© 80% para 
funcionÃ¡rios em atividadee aposentados da AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta,bem
como seus dependentes - incluindo os netos -,na aquisiÃ§Ã£o de bens e 
serviÃ§os.TambÃ©m foi assinado termo aditivo ao contrato com umainstituiÃ§Ã£o 
educacional para incluir o curso de tÃ©cnico em enfermagem.ConheÃ§a os novos 
parceiros:Uptime: InglÃªs em 12 meses com 47,5%O curso Uptime (BRT-DT ComÃ©rcio 
de Materiais DidÃ¡ticos Ltda.)oferece curso de InglÃªs em 12 meses, com Ãªnfase 
em conversaÃ§Ã£o,com isenÃ§Ã£o de taxa de matrÃ-cula, reduÃ§Ã£o de 47,5% 
nasmensalidades - em12 parcelas com cheques prÃ©-datados -e de 26% na 
aquisiÃ§Ã£o de material didÃ¡tico (pagamento Ã  vista).As unidades sÃ£o as 
seguintes:Barra da Tijuca - Shopping Downtown: Av. das AmÃ©ricas, 500/Bl.6-A, 
cob. 309;Centro - Rua do RosÃ¡rio, 103, 2Âº andar;Copacabana - Rua Siqueira 
Campos, 12, loja;NiterÃ³i - Rua Lopes TrovÃ£o, 189, IcaraÃ-Tijuca - Rua Dr. 
Satamini, 69InformaÃ§Ãµes mais completas podem ser obtidas pelos tels.: 
3154-4800,7887-4576e 9215-2300, email: edsonjr.cml@uptime.com.br ou site: 
www.uptime.com.brMackenzie Rio: graduaÃ§Ã£o, extensÃ£o e pÃ³s-graduaÃ§Ã£oA 
Faculdade Moraes Rio - Mackenzie Rio (Instituto Presbiteriano Mackenzie)estÃ¡ 
com inscriÃ§Ãµes abertas para cursos de graduaÃ§Ã£o em Direito(25% de desconto),
e AdministraÃ§Ã£o, CiÃªncias ContÃ¡beis, Economia e Sistemas
de InformaÃ§Ã£o (30%) no campus da Rua Buenos Aires, 283 - tel.: 2169-8200.No 
campus da Av. Rio Branco, 277 - 3Âº andar, tel.: 2220-3380, hÃ¡ vagaspara cursos
de pÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Auditoria e GestÃ£o EstratÃ©gica de Pessoas,GestÃ£o de 
NegÃ³cios, Controladoria e FinanÃ§as e GestÃ£o PÃºblica, e de extensÃ£oem 
vÃ¡rias Ã¡reas. As mensalidades sÃ£o reduzidas em 20%.Outros detalhes: 
www.mackenzie-rio.edu.brCurso profissionalizante de Topografia: atÃ© 15%A 
Mensural ServiÃ§os TopogrÃ¡ficos Ltda concede desconto de 15%na matrÃ-cula e 
mensalidade com pagamento Ã  vista, de 5% na matrÃ-culae na mensalidade em caso 
de parcelamento, nos seguintes cursos:Profissionalizante de Topografia, 
OperaÃ§Ã£o de GPS, Nivelamento,LocaÃ§Ã£o de obra, Memorial descritivo, 
InterpretaÃ§Ã£o de plantas,Planta de desmembramento, Planta de Loteamento, 
Planta de
usucapiÃ£o, Planta de retificaÃ§Ã£o de metragem, LevantamentoTopogrÃ¡fico, 
Controle de recalque, VerificaÃ§Ã£o de excentricidade eVerificaÃ§Ã£o de 
verticalidade.Os interessados devem se dirigir Ã  Rua Mariz e Barros, 1.001,sala
604 - Tijuca, tels.: 2569-7898 e 3872-4674.Site: www.cursotopdata.com.br e 
email: cursotopdata@gmail.comAcademia PedagÃ³gica do CÃ©rebro: 45% em cota 
ÃºnicaA Academia PedagÃ³gica do CÃ©rebro Ltda. - Rua BarÃ£o de Mesquita,710-A, 
sobrado, AndaraÃ- - desenvolve tÃ©cnicas de neurociÃªncia em pacotes de aulas:- 
Soroban (Ã¡baco japonÃªs), adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o, multiplicaÃ§Ã£o e divisÃ£o;- 

Página 89



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Jogos simbÃ³licos (coletivos e individuais)- DinÃ¢micas em grupos;- Aulas de 
criatividades.O pagamento pode ser feito com reduÃ§Ã£o de 45% em cota Ãºnicaou 
de 35% nas mensalidades, Ã  vista.Mais informaÃ§Ãµes pelos tels.: 3048-7721 
e3684-8944 ou por email: academiapedagogicadocerebro@gmail.comServiÃ§os de 
odontologia com 10% Ã  vistaNa ClÃ-nica Escola de Odontologia Real Grandeza S/S 
Ltda ME;sediada na Rua Real Grandeza, 108, salas 125 e 126 - Botafogo,o 
tratamento estÃ¡ sujeito a 10% de desconto, mediantepagamento Ã  vista. Contatos
por email: eduardoajsampaio@gmail.com,tel.: 2535-7874 ou atravÃ©s do site: 
ceorg.com.brHospedagem em ItaipuaÃ§u: 20% na baixa temporadaReduÃ§Ã£o de 10% nas
diÃ¡rias na alta temporada e em todosos pacotes de feriados prolongados, de 20% 
na baixa temporadae tarifa especial para grupos acima de 40 pessoas - sÃ£o as 
condiÃ§Ãµesoferecidas pelo Espelho do Mar Restaurante e Pousada Ltda.,na Av. 
Beira Mar, lote 03, Quadra 296, ItaipuaÃ§u, Marica.Contatos por email: 
ritamaiacordovil@hotmail.com,tel.: 2638-1974 ou site: www.pousadadonavio.comJan 
Paul: seguros com 10 a 20%A Jan Paul Corretora de Seguros Ltda., na Rua Buenos 
Aires, 100,8Âº andar, sala 801 - Centro, propÃµe desconto de 10% nosseguros de 
vida, saÃºde e embarcaÃ§Ã£o; 15% nos segurosde automÃ³vel e 20% nos seguros de 
residÃªncia e empresarial,a serem concedidos somente no ato de adesÃ£o.Site: 
www.janpaulassessoria.com.br, email:janpaul@janpaulassessoria.com.br e tels.: 
3553-5091/5092 e 5093.Terapia holÃ-stica com 30%O terapeuta holÃ-stico Paulo 
Edson Reis Jacob Neto cobra30% a menos nas consultas das Ã¡reas ortomolecular 
ede psicohomeopatia, para pagamento em cheque de 30 dias.O atendimento Ã© 
prestado no Centro de Terapia Complementar- Rua Senador Dantas, 118, sala 710. 
Email: p.jacob@terra.com.brTel.: 2240-2246.Fisioterapia com atÃ© 80% por 
sessÃ£oA Salutares Fisioterapia Ltda. funciona na Rua LucÃ-dio Lago, 126,sala 
311 - MÃ©ier. No consultÃ³rio estÃ£o disponÃ-veis serviÃ§osde Acupuntura, 
Drenagem linfÃ¡tica, Fisioterapia geral,Fisioterapia pediÃ¡trica (estimulaÃ§Ã£o 
sensÃ³rio-motora e neurolÃ³gica)e RPG (adulto e pediÃ¡trico). Na residÃªncia, 
CÃ¡rdio-respiratÃ³rio,NeurolÃ³gico, OncolÃ³gico, PÃ³s-operatÃ³rio, 
ReumatolÃ³gico e Traumato-ortopÃ©dico.A primeira consulta Ã© gratuita. Para as 
sessÃµes de Fisioterapiageral e pediÃ¡trica, com pagamento Ã  vista,o desconto 
Ã© de 80% (mÃ-nimo de 10)e para as de Acupuntura, Drenagem linfÃ¡tica e RPG, 
50%.site: www.salutaresfisioterapia.com.br,tels.: 9231-6697, 4101-4006 e 
8107-1456;email: luzneto@salutaresfisioterapia.com.brColÃ©gio MercÃºrio: curso 
de tÃ©cnico em enfermagemTermo aditivo ao convÃªnio firmado com a AssociaÃ§Ã£o 
Educacionale Social Nossa Senhora de FÃ¡tima inclui o curso TÃ©cnico em 
Enfermagem,nos turnos da manhÃ£, tarde e noite, no ColÃ©gio MercÃºrio -Rua 
MercÃºrio, 293, Pavuna, tel.: 2474-2626 - com desconto de 25%.O estÃ¡gio 
acadÃªmico do curso nÃ£o estÃ¡ contemplado na parceria.A lista completa das 
organizaÃ§Ãµes conveniadas estÃ¡ no site www.rio.rj.gov.br/web/sma
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-sobre-bullyng-com-parceria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre Bullyng com parceria SESC e Bairro Educador!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Bairro Educador atendendo a pedidos entrou em contato com SESC que nos brindou
com uma bela palestra contra o Bullyng. Nossos alunos curtiram o evento e 
refletiram sobre a questÃ£o do respeito e cidadania. Mais uma aÃ§Ã£o de sucesso 
do Bairro Educador em nossa escola.

[FOTO]
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<POSTAGEM>
palestra-sobre-dengue.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre a Dengue!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1502 das professoras HeloÃ-sa e Solange tiveram uma palestra sobre a 
Dengue com o pessoal da SaÃºde. Foi muito produtivo, as crianÃ§as puderam tirar 
dÃºvidas e aprenderam a fazer armadilhas para os mosquitos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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parceria-com-o-unicirco.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Parceria com o Unicirco!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 COMUNICADO da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒODIÃRIO OFICIALde 1 de 
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agosto de 2011Prefeitura do Rio firma parceria inÃ©dita com a Unicirco
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, firmou
na Ãºltima sexta-feira, 29 de julho, parceria inÃ©dita com a primeira 
Universidade Livre do Circo no Brasil - Unicirco -, idealizada pelo ator Marcos 
Frota.
A iniciativa beneficia todos os servidores em atividade e aposentados da 
AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta, bem como os pensionistas. 
Todos poderÃ£o assistir com 100% de desconto ao espetÃ¡culo que acontece em lona
montada na Quinta da Boa Vista, em frente ao Jardim ZoolÃ³gico, aos sÃ¡bados, 
Ã s 17h, e domingos e feriados, Ã s 10h 30min e Ã s 17h, mediante a simples 
apresentaÃ§Ã£o de documento de identidade funcional na bilheteria. SerÃ£o 
disponibilizados atÃ© 600 ingressos por sessÃ£o (limite sujeito a lotaÃ§Ã£o). A 
troca deverÃ¡ ser feita com uma hora de antecedÃªncia.
O convÃªnio tambÃ©m assegura aos dependentes dos funcionÃ¡rios e terceirizados 
50% de desconto sobre o valor de cada ingresso (meia ou inteira).
A Unicirco Ã© um projeto com alcance social, que forma artistas atravÃ©s de 
oficinas livres, desenvolvendo nÃ£o sÃ³ a tÃ©cnica circense, mas tambÃ©m a 
educaÃ§Ã£o e atuaÃ§Ã£o dos jovens na comunidade. 
Trata-se de uma opÃ§Ã£o Ãºnica de lazer e entretenimento oferecida ao 
funcionalismo municipal.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-freire-inscricoes-abertas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma Freire: inscriÃ§Ãµes abertas para formaÃ§Ã£o de professores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
03/08/11

A Plataforma Freire estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para a formaÃ§Ã£o inicial do 
Plano Nacional de FormaÃ§Ã£o de Professores (Parfor). Os cursos disponÃ-veis 
sÃ£o:

 Cursos de primeira licenciatura - para docentes em exercÃ-cio na rede pÃºblica 
da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica que nÃ£o tenham formaÃ§Ã£o superior;

 Cursos de segunda licenciatura - para docentes em exercÃ-cio na rede pÃºblica 
da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, hÃ¡ pelo menos trÃªs anos, em Ã¡rea distinta da sua 
formaÃ§Ã£o inicial;

 Cursos de formaÃ§Ã£o pedagÃ³gica - para docentes graduados nÃ£o licenciados que
se encontram em exercÃ-cio na rede pÃºblica da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica.

As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas exclusivamente na Plataforma Freire, na 
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internet. ApÃ³s a realizaÃ§Ã£o de todas as inscriÃ§Ãµes, a Seeduc farÃ¡ o 
processo de validaÃ§Ã£o de todos os que atenderem aos requisitos necessÃ¡rios, 
como estar inscrito em um curso da sua Ã¡rea de atuaÃ§Ã£o. A formaÃ§Ã£o Ã© 
gratuita e deve ser feita dentro da rotina escolar do docente, ou seja, sem 
aumentar a sua carga horÃ¡ria.

Confira o calendÃ¡rio:

03/08/2011 a 10/09/2011 - PerÃ-odo de prÃ©-inscriÃ§Ã£o na Plataforma Freire;

11/09/2011 a 08/10/2011 - PerÃ-odo de validaÃ§Ã£o das inscriÃ§Ãµes pelas 
Secretarias de EducaÃ§Ã£o estaduais e municipais;

09/10/2011 a 12/12/2011 - PerÃ-odo de seleÃ§Ã£o dos alunos;

13/12/2011 a 31/12/2012 - PerÃ-odo de matrÃ-cula e inclusÃ£o dos matriculados na
Plataforma Freire.

Acesse:
http://freire.mec.gov.br/index-static
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-firma-convenio-voltado-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura firma convÃªnio voltado para a primeira infÃ¢ncia.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Prefeitura do Rio e a Secretaria de Assuntos EstratÃ©gicos da PresidÃªnciada 
RepÃºblica firma, nesta segunda-feira, no Teatro Carlos Gomes, convÃªniopara a 
formulaÃ§Ã£o de polÃ-ticas pÃºblicas voltadas para a primeira infÃ¢ncia 
nomunicÃ-pio. A parceria visa Ã  elaboraÃ§Ã£o de uma polÃ-tica no Rio de 
Janeiroque integre as Ã¡reas de saÃºde, educaÃ§Ã£o e assistÃªncia 
social,direcionada ao desenvolvimento integral de crianÃ§as com atÃ© seis anos 
de idade.AlÃ©m disso, prevÃª a criaÃ§Ã£o de um sistema de monitoramento dos 
indicadoressociais no municÃ-pio que subsidiem a criaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes mais 
efetivas que atendamas necessidades de cada regiÃ£o. O acordo tambÃ©m serÃ¡ 
assinado pelaSecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o e pelo presidente do 
InstitutoMunicipal de Urbanismo Pereira Passos.
[FOTO]
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<POSTAGEM>
producao-de-texto-e-com-professora.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de texto Ã© com a professora Claudia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Claudia leciona no quinto e quarto ano do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira 
Nunes e sua especialidade Ã© a produÃ§Ã£o textual. Seus alunos produzem textos 
lindos. Ela utiliza diversos mÃ©todos para incentivar seus alunos a escrever. 
Utiliza o laboratÃ³rio de informÃ¡tica para pesquisar escritores, exibe filmes ,
canta e no final tudo vira texto. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Q lindo,Gi!!!!! Amei seu comentario!!!! O brigada!!! M as cm certeza tenho apoio
d algumas pessoas queridas,como vc!!!
Bjussss....

 <COMENTÃRIOS>
Vc merece faz parte da tropa de Elite....
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-que-chamou-aluno-de-burro-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Professor que chamou aluno de burro Ã© suspenso por 4 anos em Minas Gerais - O 
Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professor que chamou aluno de burro Ã© suspenso por 4 anos em Minas Gerais - O 
Globo
--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
professora-priscila-apresenta-letra-g.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Priscila apresenta a letra G para seus alunos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Veja o relato da professora e confira as fotos:

Estudamos a Letra G de um jeito muito saboroso: Comendo Gelatina! Exploramos as 
embalagens de gelatinae pensamos comopoderÃ-amos preparÃ¡-la.Em seguida 
registramos no quadro.
Depois, lemos coletivamente e identificamos a letra G, a sÃ-laba Ge epalavras 
associadas de forma oral.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
prova-abc-mostra-que-572-das-criancas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prova ABC mostra que 57,2% das crianÃ§as nÃ£o aprendem matemÃ¡tica - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prova ABC mostra que 57,2% das crianÃ§as nÃ£o aprendem matemÃ¡tica - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quem-esta-no-ciep-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 QUEM ESTÃ NO CIEP ADÃƒO?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GERALMENTE ESTAMOS SEMPRE FALANDO DO TRABALHO, DE COMO Ã‰, O QUE FAZEMOS, MAS 

 POR TRÃS DE TUDO QUE DIARIAMENTE NOS RODEIA E FAZ PARTE DE NOSSA VIDA NA MAIOR 
PARTE DE NOSSO DIA, ESTÃƒO AS PESSOAS DO TRABALHO.

 PASSAMOS MAIS TEMPO NELE DO QUE COM A FAMÃLIA, MAS Ã‰ PRAZEROSO...
Ã‰ O QUE ACONTECE NA ESCOLA, TEMOS CONTATO COM MUITAS PESSOAS E Ã‰ SEMPRE UM 

 PRAZER TER MAIS ENTROSAMENTO COM QUEM ESTÃ AO NOSSO LADO E QUE PODE FAZER PARTE 
DE NOSSA VIDA MAIS DO QUE SOMENTE COMO COLEGAS de TURMA...
AINDA COLOCAREI MAIS PESSOAS...FALTARAM FOTOS GENTE,...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
qm Ã© essa pessoa q adora uma fotoooo????
Ã© um prazer trabalhar com essa equipe maravilhosaaaa....!!!!!! e cm esses 
alunos q sempre permit termos momentos d orgulho!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recursos-da-smerj.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Recursos da SMERJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RECURSOS DA REDE SMEAcesse o link: 
http://www.rioeduca.net/recursosPedagogicos.phpCentro de Estudos - 
MultirioMultikits - SÃ©rie MÃ£os na Massa da MultirioMultimÃ-diaCientistas do 
AmanhÃ£Simulados da Prova RioOutras aÃ§Ãµes de ReforÃ§o EscolarEDUCOPÃ‰DIA
--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
regulamenta-o-concurso-publico-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REGULAMENTA O CONCURSO PÃšBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR I - 
 GEOGRAFIA DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO, NO 

Ã‚MBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

III. DAS INSCRIÃ‡Ã•ES1- As inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas das 10h do dia 
18/08/2011atÃ© Ã s 23h59min do dia 29/08/2011, horÃ¡rio de BrasÃ-lia -incluindo 
sÃ¡bados, domingos e feriados - somente via Internet,atravÃ©s de requerimento 
especÃ-fico disponÃ-vel no site http://concursos.rio.rj.gov.br:1.1 a inscriÃ§Ã£o
vale, para todo e qualquer efeito, como formade expressa aceitaÃ§Ã£o, por parte 
do candidato, de todas]as condiÃ§Ãµes, normas e exigÃªncias constantes deste 
Edital edemais instrumentos reguladores, dos quais o candidato nÃ£opoderÃ¡ 
alegar desconhecimento, bem como de todos os atos queforem expedidos sobre o 
concurso;1.2 somente haverÃ¡ devoluÃ§Ã£o de taxa de inscriÃ§Ã£o nos 
casosprevistos na Lei Municipal n.Âº 2.937, de 24.11.1999;1.3 no ato da 
inscriÃ§Ã£o no concurso nÃ£o haverÃ¡ qualquer restriÃ§Ã£oao candidato que nÃ£o 
cumprir os requisitos bÃ¡sicos. No entanto,sÃ³ poderÃ¡ ser admitido no cargo 
aquele que, na data de suaconvocaÃ§Ã£o cumprir, integralmente, o contido nos 
TÃ-tulos II e XIII;1.4 a Coordenadoria Geral de GestÃ£o de Talentos da 
SecretariaMunicipal de AdministraÃ§Ã£o nÃ£o se responsabiliza por 
inscriÃ§ÃµesnÃ£o recebidas, independente do motivo: ordem tÃ©cnica 
dosequipamentos, falhas de comunicaÃ§Ã£o, congestionamentodas linhas de 
comunicaÃ§Ã£o, bem como outros fatores que] impossibilitem a efetivaÃ§Ã£o da 
inscriÃ§Ã£o.2- Para inscrever-se, o candidato deverÃ¡:2.1 certificar-se, 
preliminarmente, de que preenche todosos requisitos exigidos para participaÃ§Ã£o
no Concurso e paraposse no cargo;2.2 no ato da inscriÃ§Ã£o, assinalar a opÃ§Ã£o 
da CoordenadoriaRegional de EducaÃ§Ã£o - CRE para a qual deseja concorrer,sendo 
vedada a possibilidade de alteraÃ§Ã£o posterior;2.3 acessar o site 
http://concursos.rio.rj.gov.br,onde estarÃ£o disponibilizados o Edital, o 
requerimento de inscriÃ§Ã£o, orientaÃ§Ãµese os procedimentos necessÃ¡rios Ã  
efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o;2.4 cadastrar-se, das 10h do dia 18/08/2011 atÃ© Ã s
23h59mindo dia 29/08/2011, (horÃ¡rio de BrasÃ-lia), incluindo os 
sÃ¡bados,domingos e feriados, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico disponÃ-velna
pÃ¡gina eletrÃ´nica citada;2.5 assegurar-se de que preencheu corretamente o 
requerimento de inscriÃ§Ã£o;2.6 imprimir o requerimento preenchido e guardÃ¡-lo 
consigo;2.7 efetuar o pagamento da taxa, obrigatoriamente, por meio de DARM,que 
deverÃ¡ ser impresso logo apÃ³s a conclusÃ£o de preenchimento dorequerimento de 
inscriÃ§Ã£o on-line, sendo este o Ãºnico meio aceito paraa efetivaÃ§Ã£o da 
inscriÃ§Ã£o:2.7.1 a impressÃ£o do DARM deverÃ¡ ser feita, exclusivamente,em 
papel A4, atÃ© Ã s 23h 59min do dia 29/08/2011 (horÃ¡rio de BrasÃ-lia);NÃ£o 
serÃ£o validados os pagamentos realizados atravÃ©s de DARMou documentos 
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similares que nÃ£o sejam gerados pelo sistemade inscriÃ§Ã£o de concursos da 
Coordenadoria Geral de GestÃ£o de Talentos.2.7.2 O PAGAMENTO EFETUADO APÃ“S A 

  DATA OFICIAL DE VENCIMENTONÃƒO SERÃ VALIDADO E RESULTARÃ NO CANCELAMENTO DA 
INSCRIÃ‡ÃƒO.2.7.3 o pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser 
efetivadoSOMENTE NOS BANCOS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATÃ‰ Ã€S 16h DO DIA 
30/08/2011;B A N C O S C R E D E N C I A D O S" BRASIL S/A" SANTANDER S/A" 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A" BRASÃLIA S/A" CAIXA ECONÃ”MICA FEDERAL" 
BRADESCO S/A" ITAÃš S/A" MERCANTIL DO BRASIL S/A
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
roger-chartier-os-livros-resistirao-as.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Roger Chartier: "Os livros resistirÃ£o Ã s tecnologias digitais" | LÃ-ngua 
Portuguesa | Nova Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Roger Chartier: "Os livros resistirÃ£o Ã s tecnologias digitais" | LÃ-ngua 
Portuguesa | Nova Escola
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sobre-pagamento-do-bonus-no-dia-14-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sobre pagamento do bÃ´nus no dia  14 de agosto de 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sugestao-de-compra-para-bienal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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SugestÃ£o de compra para Bienal!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola sugere a leitura da coleÃ§Ã£o Caio Zip, os livros sÃ£o Ã³timos para
o segundo segmento do ensino fundamental. Em nossa escola estamos utilizando no 
5Âº ano, em um projeto chamado: Viajando na leitura e no tempo com Caio Zip. 
Esses livros merecem fazer parte de nossas bibliotecas. Confira o link:
http://www.caiozip.com/int0.htm

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
todo-cuidado-e-pouco-ao-escolher-um.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Todo cuidado Ã© pouco ao escolher um curso a distÃ¢ncia - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Todo cuidado Ã© pouco ao escolher um curso a distÃ¢ncia - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ufmt-tem-vagas-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

UFMT tem vagas para professores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abre concurso para selecionar 17 
professores. As oportunidades estÃ£o distribuÃ-das nos campi de CuiabÃ¡, Araguia
e RondonÃ³polis (MT).Os interessados podem se inscrever atÃ© o dia 4/8 pelo 
sitewww.ufmt.br/concurso. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$100. Candidatos 
inscritos no cadastro Ãºnico para programas sociais podem pedir isenÃ§Ã£o.Entre 
as vagas oferecidas, duas sÃ£o para professor adjunto, 14 para professor 
assistente e 1 para professor auxiliar.Os candidatos aprovados deverÃ£o 
apresentar currÃ-culo documentado, informando toda a experiÃªncia e produÃ§Ã£o 
didÃ¡tica, cientÃ-fica, acadÃªmica, profissional, cultural e artÃ-stica, 
devidamente comprovadas.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vida-dos-animais-aula-da-sangari-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vida dos animais! Aula da Sangari com prof HeloÃ-sa!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O projeto Cientistas do amanhÃ£ Ã© um sucesso em nossa escola, a turma 1502 
terminou a unidade : Vida dos animais. As atividades foram interessantes e as 
acrianÃ§as adoraram, muitas aulas prÃ¡ticas, muita observaÃ§Ã£o. As aulas estÃ£o
mais dinÃ¢micas e os alunos mais interessados.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-mais-uma-vez.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia mais uma vez!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 InformAdÃ£o - A histÃ³ria de um jornal escolar A imagem do vÃ-deo abaixo nÃ£o 
estÃ¡ boa, mas o projeto que ele mostra Ã© muito bacana, por isso, vale a pena 
ver a histÃ³ria do InformAdÃ£o, o jornal do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, que 
tem estimulado a leitura e autoria dos alunos da escola, a participaÃ§Ã£o da 
garotada ea elevaÃ§Ã£o de sua auto-estima!ParabÃ©ns a todos os educadores e 
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educandos envolvidos em um projeto tÃ£o especial!
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/2011/08/informadao-historia-de-um-jo
rnal.html?spref=fb
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-e-professores-amigos-no-facebook.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos e professores amigos no Facebook?  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Alunos e professores amigos no Facebook?  CartaCapital[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprendendo-com-sabor-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aprendendo com sabor no EI.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Uma vez por semana as professoras de E.I. do CIEP trabalham receitas e preparam 
para seus alunos delÃ-cias para experimentar.

Objetivo: Apresentar a tipologia textual (receita).Trabalhar os 
sentidos.Apresentar cores, letras, nomes e numerais partindo do texto da 
receita.

Procedimento: A professora leva a receita em um blocÃ£o, mostra as 
caracterÃ-sticas do texto. Chama a atenÃ§Ã£o para palavras e numerais. LÃª com 
os alunos, e para os alunos. Depois trabalha a oralidade falando da receita, 
estimulando eles a falar sobre suas preferÃªncias e conhecimentos prÃ©vios. 
ApÃ³s a exploraÃ§Ã£o do texto, o professor prepara a receita e os alunos 
observam, ajudam e saboreiam. Discutem sobre suas experiÃªncias. O professor 
fala dos sabores, das cores, das texturas. Durante o preparo da receita e 
distribuiÃ§Ã£o das delÃ-cias, os alunos sÃ£o levados a pensar sobre conceitos 
matemÃ¡ticos de adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o,divisÃ£o e multiplicaÃ§Ã£o.
As crianÃ§as adoram aprender assim:
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ uma delÃ-cia!!! O brigadeiro ficou show! Eles adoraram e com certeza a letra 
B vai ficar guardada...

 <COMENTÃRIOS>
 Sei que sim, confio na minha equipe....vcs sÃ£o show![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-de-ingles-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas de InglÃªs no CIEP!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola temos aulas de inglÃªs para todas as turmas do ensino 
fundamental. As aulas acontecem de maneira lÃºdica, o professor Brenner junto 
com as professores fazem adaptaÃ§Ãµes necessÃ¡rias para as crianÃ§as. E como 
esse ano o nosso tema gerador Ã© HistÃ³ria do Cinema, o professor apresentarÃ¡ 
na nossa festa das crianÃ§as um musical intitulado Singing in the rain. 

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
 Congratulations, teacher!!! :)[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
biblioteca-contada.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Biblioteca contada!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O nosso projeto para formaÃ§Ã£o de leitores Ã© o biblioteca contada! O projeto 
tem o objetivo de estimular a leitura e divulgar o acervo da biblioteca da 
escola. Para isso, contamos com nossa estagiÃ¡ria Arlene, que conta estÃ³rias 
como ninguÃ©m. Todas as tardes as turmas sÃ£o convidadas para uma viagem pelo 
mundo da literatura. As turmas ouvem as estÃ³rias na biblioteca e depois os 
professores sÃ£o estimulados a levar o livro para sala de aula e explorar a 
estÃ³ria contada com sua turminha. O projeto Ã© um sucesso, e estÃ¡ contribuindo
para a melhoria do desempenho dos alunos na leitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Poesia feita pelos alunos :

Gostamos de ir a sala de leitura

Para ler poesia

Quando lemos os livros

Sentimos muita alegria

Na sala de leitura

Lemos estÃ³rias em quadrinhos

Temos que cuidar dos livros

Como se fossem nossos filhinhos

Hoje lemos um livro

De Tarsila do Amaral
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Essa esstÃ³ria foi muito legal

Ler poesias e livros

Ã‰ muito legal para nÃ³s alunos.

A turma 1501 adora visitar a biblioteca.
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bullying-nao-e-um-ritual-de-passagem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

'Bullying nÃ£o Ã© um ritual de passagem', diz secretÃ¡ria adjunta do 
Departamento de EducaÃ§Ã£o dos EUA - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
'Bullying nÃ£o Ã© um ritual de passagem', diz secretÃ¡ria adjunta do 

 Departamento de EducaÃ§Ã£o dos EUA - O Globo[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cada-um-corre-do-jeito-que-pode-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cada um corre do jeito que pode | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Cada um corre do jeito que pode | Portal Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-da-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o da Sangari!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa equipe trabalha com o projeto Cientistas do amanhÃ£. O projeto consiste em
apresentar aos alunos CiÃªncias com Ãªnfase em CTC , utilizando kits da empresa 
Sangari. Os alunos adoram, as aulas sÃ£o dinÃ¢micas, eles podem ter contato com 
conceitos cientÃ-ficos desde o ano inicial, facilitando seu aprendizado. Nossos 
professores gostam do material e sempre marcam presenÃ§a nas capacitaÃ§Ãµes. 
Veja a Ãºltima capacitaÃ§Ã£o de agosto:

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-tecnologico-inscreve-para-21.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Centro tecnolÃ³gico inscreve para 21 vagas de professor no Rio de Janeiro | Guia
de Empregos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Centro tecnolÃ³gico inscreve para 21 vagas de professor no Rio de Janeiro | Guia

 de Empregos[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunidade-servico-da-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: Grafiteiros em aÃ§Ã£o chega no CIEP Dr. 
AdÃ£o Pereira...
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: Grafiteiros em aÃ§Ã£o chega no CIEP Dr. 
AdÃ£o Pereira...: Texto e Fotos:   Ana Carolina Duarte - Gestora de Projetos    
No dia 1Âº de setembro, em parceria com a unidade do SESC de Madureira, o 
Proje...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desafio-rioeduca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desafio Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Olha o texto da professora Priscila no desafio Rioeduca! ParabÃ©ns 
Pri....adoramos o seu trabalho.
http://www.educacao10.syncmobile.com.br/?p=393

Sou professora alfabetizadora e participo de uma revoluÃ§Ã£o na qualidade da 
educaÃ§Ã£o pÃºblica da cidade do Rio de Janeiro, que estÃ¡ acontecendo no CIEP 
Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, na turma de 1Âº ano do Ensino Fundamental, no ano 
letivo de 2011. Na nossa turma, lemos toda a semana um jornal diferente (O 
Globo, Extra e O Dia) e destacamos as suas principais notÃ-cias. O objetivo 
dessa aÃ§Ã£o Ã© explorar a tipologia textual do jornal (notÃ-cia), inserir 
prÃ¡ticas sociais de leitura e sensibilizar os alunos para os fatos que 
acontecem em nossa sociedade e no mundo.[FOTO]
AlÃ©m das notÃ-cias, sÃ£o explorados diferentes detalhes, como o preÃ§o do 
jornal, a forma como a data Ã© mostrada em cada jornal; identificamos o clima/ 
tempo e comparamos com o nosso presente na sala de aula. AlÃ©m disso, exploramos
o caderno de esportes com as notÃ-cias dos times e dos campeonatos. 
Identificamos tambÃ©m alguns anÃºncios. Com tudo isso, estamos aprendendo que o 
jornal possui uma funÃ§Ã£o social de grande importÃ¢ncia.O resultado dessa 
prÃ¡tica tem sido observadodesde o inÃ-cio do ano. Algumas mÃ£es declararam que 
seus filhos passaram a se interessar pela leitura de jornais em casa. Uma mÃ£e 
relatou que seu filho havia lhe pedido para comprar um exemplar quando passavam 
pela banca de jornal.Desta forma, o letramento e a alfabetizaÃ§Ã£o caminham 
juntos. AtravÃ©s dessa prÃ¡tica, os alunos se sentem inseridos realmente no 
mundo da leitura e da escrita, pois ambas estÃ£o fazendo parte do seu contexto 
de vida e de sua formaÃ§Ã£o de maneira significativa.Professora Priscilla Rohr 
Garcez de OliveiraMatrÃ-cula 10/254.834-5

[FOTO]

[FOTO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desdobramento-do-cortejo-folclorico-no.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desdobramento do Cortejo folclÃ³rico no CCBB!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola foi no mÃªs de agosto ao CCBB, assistimos o cortejo folclÃ³rico. As
crianÃ§as gostaram tanto que resolveram copiar a ideia, e fizeram um cortejo 
folclÃ³rico na escola.

 Como foi feito o cortejo: os alunos confeccionaram um estandarte, pegaram 
instrumentos musicais, algumas perucas, mÃ¡scaras, pesquisaram parlendas e 
mÃºsicas, e foram de sala em sala, cantando, recitando e espalhando folclore por
toda escola. Foi uma maneira original e divulgar o nosso rico folclore, alÃ©m de
muito divertido!

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-e-sustentabilidade-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o e Sustentabilidade | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 EducaÃ§Ã£o e Sustentabilidade | Portal Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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educacao-em-tempo-integral-nao-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
EducaÃ§Ã£o em tempo integral nÃ£o Ã© sinÃ´nimo de educaÃ§Ã£o integral | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EducaÃ§Ã£o em tempo integral nÃ£o Ã© sinÃ´nimo de educaÃ§Ã£o integral | Portal 

 Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadores-aprovam-utilizacao-de-games.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educadores aprovam utilizaÃ§Ã£o de games em sala de aula | Valor EconÃ´mico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadores aprovam utilizaÃ§Ã£o de games em sala de aula | Valor 

 EconÃ´mico[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-busca-de-referencia-revista-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Em busca de referÃªncia | Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Em busca de referÃªncia | Revista EducaÃ§Ã£o[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
enem-utilizacao-de-ranking-divide.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Enem: utilizaÃ§Ã£o de ranking divide opiniÃµes | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Enem: utilizaÃ§Ã£o de ranking divide opiniÃµes | Portal Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
facebook-ultrapassa-orkut-em-usuarios.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Facebook ultrapassa Orkut em usuÃ¡rios no BR e acaba com reinado de 7 anos - 
Rodrigo Martins - Link - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Facebook ultrapassa Orkut em usuÃ¡rios no BR e acaba com reinado de 7 anos - 

 Rodrigo Martins - Link - Estadao.com.br[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folhacom-fernando-veloso-bonus-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folha.com - Fernando Veloso - BÃ´nus para professores - 05/09/2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Folha.com - Fernando Veloso - BÃ´nus para professores - 05/09/2011[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-de-leitores-com-professora-pri.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FormaÃ§Ã£o de leitores com a professora Pri!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O projeto de leitura da professora Pri Ã© bem simples. A professora seleciona 
livros na sala de leitura , coloca em uma cesta e leva para sala. Na sala a 
professora oferece os livros para os alunos, eles podem escolher, ler, e falar 
com os colegas sobre as leituras. ApÃ³s essas atividades alguns alunos sÃ£o 
levados a frente para ler para os seus colegas. Essa atividade Ã© inspirada nos 
ensinamentos de Roger Chartier, que diz que todo leitor necessita de uma 
platÃ©ia. Os alunos amam, a turminha de ano inicial da professora Priscila estÃ¡
no caminho certo, eles apresentam leitura fluente.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
forum-sobre-sustentabilidade-na-sala-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FÃ³rum sobre Sustentabilidade na Sala de aula!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro o FÃ³rum Sustentabilidade na Sala de 
Aula. O seminÃ¡rio Ã© uma das atividades de planejamento para o Rio + 20. O CIEP
Dr. AdÃ£o Pereira Nunes participou do evento e pretende cumprir a carta de 
princÃ-pios escrita coletivamente pelos representantes das escolas. JÃ¡ estamos 
fazendo nossa parte!
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
google-lanca-nesta-sexta-feira-em-sp.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Google lanÃ§a nesta sexta-feira em SP novos recursos para criaÃ§Ã£o de 
aplicativos no Google+ - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Google lanÃ§a nesta sexta-feira em SP novos recursos para criaÃ§Ã£o de 

 aplicativos no Google+ - O Globo[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inovacoes-para-aprender-revista-ensino.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InovaÃ§Ãµes para aprender | Revista Ensino Superior

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 InovaÃ§Ãµes para aprender | Revista Ensino Superior[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Governo defende parceria de escolas 
pÃºblicas com lan houses para ampliar acesso Ã  internet

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Governo defende parceria de escolas 

 pÃºblicas com lan houses para ampliar acesso Ã  internet[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia_15.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Twitter "gaÃºcho" permite mensagens 
de atÃ© 280 caracteres

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Twitter "gaÃºcho" permite mensagens 

 de atÃ© 280 caracteres[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-dilma-defende.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - PaÃ-s - Dilma defende educaÃ§Ã£o em tempo integral nas 
escolas pÃºblicas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - Dilma defende educaÃ§Ã£o em tempo integral nas 

 escolas pÃºblicas[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-mec-vai.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - PaÃ-s - MEC vai distribuir tablets para alunos de escolas 
pÃºblicas em 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - MEC vai distribuir tablets para alunos de escolas 

 pÃºblicas em 2012[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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jornal-do-brasil-sociedade-aberta-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - DÃ¡ para "programar" a personalidade dos 
filhos?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - DÃ¡ para "programar" a personalidade dos 

 filhos?[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O professore as evoluÃ§ÃµestecnolÃ³gicas 
no ensino presencial

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O professor e as evoluÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas

 no ensino presencial[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - QualificaÃ§Ã£o profissional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - QualificaÃ§Ã£o profissional[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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jornal-do-brasil-sociedade-aberta_05.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Educar para a celebraÃ§Ã£o da vida e da 
Terra

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Educar para a celebraÃ§Ã£o da vida e da 

 Terra[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_17.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 17 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Escola: relaÃ§Ã£o efÃªmera?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Escola: relaÃ§Ã£o efÃªmera?[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_187.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - EducaÃ§Ã£o e sustentabilidade,um 
compromisso compartilhado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - EducaÃ§Ã£o e sustentabilidade,um 

 compromisso compartilhado[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

Página 114



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_22.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - PauloFreire: educaÃ§Ã£o como processo 
libertador

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Paulo Freire: educaÃ§Ã£o como processo 

 libertador[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_26.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a escrever

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a 

 escrever[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_4054.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a escrever

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a 

 escrever[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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jornal-e-educacao-guia-da-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Guia da alfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Guia da alfabetizaÃ§Ã£o: O Educar para Crescer dÃ¡ dicas 
prÃ¡ticas para ajudar  seu filho a aprender a ler e a escrever sem qualquer 
dificuldade. Veja no link:  http:/...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-leitura-critica-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Leitura crÃ-tica de notÃ-cia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Leitura crÃ-tica de notÃ-cia: Compartilhamos dica de 
atividade de Leitura CrÃ-tica proposta pela educadora Mirella Cleto e publicada 
tambÃ©m no site da Revista Nova Escola....

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-usando-fotografia-nas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Usando a Fotografia nas salas de Aula

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Usando a Fotografia nas salas de Aula: Reproduzimos abaixo 
atividade sobre Fotografia para ser trabalhada em sala de aula e disponibilizada
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pelo Encuentro Internacional EducaRed 2...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
letras-em-linhas-tortas-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Letras em linhas tortas  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Letras em linhas tortas  CartaCapital[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
luz-camera-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Luz, CÃ¢mera ,AdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola trabalha com o conceito de tema gerador inspirado nos ensinamentos 
de Paulo Freire. Esse ano o tema gerador Ã© a HistÃ³ria do Cinema. E como falar 
de cinema se nÃ£o formos ao cinema? Olha uma de nossas visitas ao cinema:

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maos-atadas-revista-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de setembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MÃ£os atadas | Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 MÃ£os atadas | Revista EducaÃ§Ã£o[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratoninha-de-matematica-do-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratoninha de MatemÃ¡tica do E.I.!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Projeto de MatemÃ¡tica na EducaÃ§Ã£o Infantil desenvolvido pelas professoras 
CÃ¡tia e DÃ©bora Ã© um sucesso. Objetivos: apresentar conceitos bÃ¡sicos de 
numerais, conjunto, adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o de maneira lÃºdica e 
divertida.Procedimentos: Utilizando musicas, estÃ³rias, exercÃ-cios cantados, 
material dourado, tampinhas de garrafa, as professoras apresentam os conceitos 
matemÃ¡ticos durante o bimestre. Na Ãºltima semana do bimestre as professoras 
preparam uma maratona de atividades matemÃ¡ticas, onde os alunos sÃ£o desafiados
a responder as questÃµes utilizando os materiais usados nas aulas. Ao final da 
maratona as crianÃ§as sÃ£o premiadas, recebem medalhas e sobem ao pÃ³dio. 
Detalhe: todas sÃ£o premiadas. confira:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Foi prazeroso ver como eles absorveram BEM OS CONCEITOS ENVOLVENDO NUMERAIS E 
MELHORARAA ASSIMILAÃ‡ÃƒO DOS MESMOS,O QUE ERA O OBJETIVO. A PARTICIPAÃ‡ÃƒO DA 

 FAMÃLIA FOI FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DO TRABALHO.
 <COMENTÃRIOS>

 Muito bom trabalho, adorei , parabÃ©ns meninas![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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microcontos-na-era-do-twitter.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Microcontos na era do Twitter  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Microcontos na era do Twitter  CartaCapital[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-bom-professor-sabe-todo-aluno-e-capaz.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O bom professor sabe: todo aluno Ã© capaz de aprender

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 O bom professor sabe: todo aluno Ã© capaz de aprender[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-dia-online-educacao-rio-domina.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O DIA ONLINE - EDUCAÃ‡ÃƒO - Rio domina ranking das melhores escolas no Enem

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O DIA ONLINE - EDUCAÃ‡ÃƒO - Rio domina ranking das melhores escolas no 

 Enem[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-professor-e-seus-pares-conectivismo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O professor e seus pares: conectivismo aplicado a educaÃ§Ã£o - Sala dos 
Professores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O professor e seus pares: conectivismo aplicado a educaÃ§Ã£o - Sala dos 

 Professores[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-som-do-lixo-mais-uma-parceria-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O SOM DO LIXO! Mais uma parceria Bairro Educador.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas de quinto ano de nossa escola estÃ£o trabalhando o tema 
sustentabilidade e nÃ£o medimos esforÃ§os para dinamizar o assunto. O Bairro 
Educador nosso parceiro, nos ajudou nesse projeto e trouxe para nossa escola o 
show som do lixo. Uma banda inteira com instrumentos feitos com material 
reciclado. Foi maravilhoso.... adoramos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-artes-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina de artes para professores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No Ãºltimo dia 22 de setembro aconteceu a oficina de artes para professores 
alfabetizadores. O Bairro Educador contribuiu mais uma vez com o planejamento do
nosso Centro de Estudos. O tema foi escolhido pelos professores que queriam 
aprender tÃ©cnicas alternativas de pintura, foi muito produtivo e no final as 
professoras colocaram seus trabalhos artÃ-sticos nas paredes.
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-do-sesc-sobre-arte-urbana.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina do Sesc sobre arte urbana!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais uma parceria de sucesso com o Bairro Educador, o Sesc este em nossa escola 
e\espalhou arte por toda parte!

Objetivo: Mostrar um pouco da arte urbana para nossos alunos, trabalhando a 
estÃ©tica, contemplaÃ§Ã£o.
Permitir a expressÃ£o de sentimentos dos alunos atravÃ©s da arte.
Entender a Arte como fazer humano.
Mobilizar a escola para construÃ§Ã£o de um espaÃ§o mais belo.

Processo: Artistas urbanos do Sesc conversaram com alunos sobre arte urbana, 
mostraram alguns trabalham. Em seguida pediram para os alunos elaborarem 
desenhos dentro da estÃ©tica da Arte Urbana. Na Ãºltima fase da oficina 
grafitaram a escola com desenhos escolhidos pelos alunos.

Veja como foi:

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-de-video-na-escola-primeira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: A Primeira GravaÃ§Ã£o do VÃ-deo Escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: A Primeira GravaÃ§Ã£o do VÃ-deo Escolar: Galera 
ontem 23 de Agosto realizamos  a primeira gravaÃ§Ã£o dos vÃ-deos com os alunos 
da Escola Municipal IndependÃªncia.  A gravaÃ§Ã£o foi bem l...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-educoalfabetizando-e-letrando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Educoalfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O projeto jÃ¡ apresentado no blog continua acontecendo. Essa postagem Ã© para 
exemplificar como o projeto faz a conexÃ£o entre a EducopÃ©dia e as atividades 
de sala de aula. As crianÃ§as sÃ£o levadas ao laboratÃ³rio, onde utilizam o PÃ© 
de vento (aulas do 1Âº ano) na EducopÃ©dia. Os alunos sÃ£o levados a interpretar
a estÃ³ria, brincam com os jogos da plataforma. Em sala de aula o professor faz 
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a conexÃ£o com o folclore , falando dos personagens, produzindo textos, 
trabalhos de artes etc. A turminha das professoras Gwendolyn e BÃ¡rbara 
estimulam a escrita partindo da estÃ³ria do PÃ© de Vento, sucesso total.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
 Muito legal!!! Adorei os desenhos do boto, da sereia e do curupira![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-receitas-para-letrar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Receitas para letrar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O projeto da professora Pri Ã© uma delÃ-cia, ela ensina seus alunos com muito 
sabor , veja o relato :

Essa revoluÃ§Ã£o na qualidade da educaÃ§Ã£o pÃºblica estÃ¡ acontecendo no Ciep 
Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, na turma de Primeiro ano do Ensino Fundamental, no ano 
letivo de 2011. Na nossa turma escolhemos a quarta-feira como O Dia da Receita. 
O objetivo inicial era apresentar aos alunos uma tipologia textual diferenciada 
dos livros infantis e da prÃ¡tica da contaÃ§Ã£o de histÃ³rias que aconteciam 
constantemente na rotina da turma. A primeira receita desenvolvida com os alunos
foi retirada de uma revista de pizza, na qual apresentava fotos de pizza de 
diversos sabores. ApÃ³s a apresentaÃ§Ã£o da revista e das fotos, a turma 
escolheu um sabor. Em seguida, foi lida a receita, os ingredientes e o modo de 
preparar para os alunos. Durante a leitura as crianÃ§as reagiram de uma forma 
que eu nÃ£o esperava. Enquanto a receita estava sendo lida eles fingiam estar 
preparando a pizza, separando os ingredientes, mexendo, amassando e recheando de
forma entusiasmada. E no final, fingimos comÃª-la. Diante da reaÃ§Ã£o positiva 
da turma e da expectativa para a prÃ³xima receita, a quarta-feira virou O Dia da
Receita.Todas as quartas as crianÃ§as preparam uma receita diferente e a 
saboreiam de verdade. No clima de prazer e de alegria as crianÃ§as aprendem e se
alfabetizam. Ao longo do ano, jÃ¡ fizemos PÃ£o de coco, Pipoca, Gelatina, Salada
da Dona Maricota (Baseado no livro: A cesta de Dona Maricota, de Tatiana 
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Belinky), Bolo de Chocolate, Pudim de Tapioca, Pastel de Queijo, Doce de Leite, 
Mousse de LimÃ£o, Bolinha de SabÃ£o, entre outras. Na receita Bolinha de SabÃ£o,
as crianÃ§as prepararam suas prÃ³prias misturas e se divertiram muito. ApÃ³s o 
preparo da receita, cada crianÃ§a registra, de forma livre e espontÃ¢nea, em 
folha padrÃ£o os dados da receita (a data, o nome, a receita, os ingredientes e 
o modo de preparar). Dessa forma, posso perceber os avanÃ§os da escrita dos 
alunos e assim, avaliar a minha prÃ¡tica. As crianÃ§as escrevem de forma 
significativa e entendendo a importÃ¢ncia de registrar as receitas.A turma jÃ¡ 
preparou um livro de receitas e estamos confeccionando um caderno de receitas 
individual. Esse caderno eles poderÃ£o levar para casa e quando quiserem 
poderÃ£o consultar e preparar as suas receitas favoritas.No trabalho com as 
receitas pude refletir e valorizar minha aÃ§Ã£o pedagÃ³gica em funÃ§Ã£o da 
aprendizagem dos meus alunos. Nesse sentido, a aprendizagem, alÃ©m de ter 
significado, pÃ´de ser prazerosa e estimuladora dos sentidos, nÃ£o apenas os da 
audiÃ§Ã£o e da visÃ£o, mas o paladar, o olfato e o tato foram explorados e 
envolvidos em todo o processo de ensino e aprendizagem.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-vamos-ler.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto: Vamos ler?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turminha 1203 tambÃ©m tem um projeto de leitura. ConheÃ§a um pouquinho desse 
lindo projeto de formaÃ§Ã£o de leitores.

Vamos ler?

Objetivos: Incentivar a leitura, melhorar a oralidade, estimular a imaginaÃ§Ã£o,
ampliar o vocabulÃ¡rio, socializar os alunos.

Procedimento: a professora apresenta um tema aos seus alunos, depois seleciona 
na biblioteca livros sobre o tema. Os livros selecionados sÃ£o levados para a 
sala, onde as crianÃ§as podem manusear, ler e finalmente decidir que livro serÃ¡
lido por um colega que tambÃ©m Ã© eleito pelo grupo. Sucesso total, as crianÃ§as
amam.

[FOTO]
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[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
relato-da-professora-gwendolyn-sobre-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Relato da professora Gwendolyn sobre o Educoalfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Nova Era jÃ¡ chegou no Ciep Dr. AdÃ£o. Estamos interligados com o mundo. Eles 
estÃ£o amando! Esse projeto tem ajudado muito dentro da sala de aula no meu 
cotidiano com as crianÃ§as. Quero aqui tambÃ©m deixar o meu agradecimento 
especial ao subsecretÃ¡rio Rafael Parente, que tem nos dado todo apoio para que 
esse e outros projetos aconteÃ§am em nossa U.E.

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resolucao-sobre-contratacao-temporaria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ResoluÃ§Ã£o sobre contrataÃ§Ã£o temporÃ¡ria!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

  DIÃRIO OFICIALde 13 de setembro de 2011ATO DA SECRETÃRIARESOLUÃ‡ÃƒO SME NÂº 1155
DE 12 DE SETEMBRO DE 2011.DispÃµe sobre a contrataÃ§Ã£o, por tempo determinado, 
de professores das Redes Oficiais de Ensino PÃºblico do MunicÃ-pio do Rio de 
Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro em 2011 e dÃ¡ outras providÃªncias.

 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, considerando o que dispÃµem os Decretos 
n.Âº 12.577, de 20 de dezembro de 1993 e n.Âº 13.857, de 25 de abril de 1995, e 
tendo em vista a autorizaÃ§Ã£o de Exmo. Senhor Prefeito, exarada no processo 
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n.Âº 07/005023/2011;
RESOLVE:
Art. 1Âº Fica autorizada a inscriÃ§Ã£o de Professores I e Professores II da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e Docentes I e II da Secretaria de Estado de 
EducaÃ§Ã£o, incluindo-se os aposentados, interessados na contrataÃ§Ã£o por tempo
determinado, para os empregos de Professor I de Geografia e Professor II, 
observados os termos da Lei n.Âº 1.978/93 e Lei n.Âº 2.217/94, regulamentadas 
pelos Decretos n. 12.577, de 20 de dezembro de 1993 e n. 13.857, de 25 de abril 
de 1995.
 1Âº A contrataÃ§Ã£o a que alude o caput dar-se-Ã¡ pelo prazo de trÃªs meses;
 2Âº O emprego de Professor II destina-se a professores alfabetizadores.
Art. 2Âº CaberÃ¡ Ã s Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o adotar as 
providÃªncias necessÃ¡rias Ã  seleÃ§Ã£o dos interessados, a partir de critÃ©rios
previamente estabelecidos pela Coordenadoria de Recursos Humanos.
Art. 3Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2011.

 CLAUDIA COSTIN[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-oficial-da-tarsila-do-amaral-tem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site oficial da Tarsila do Amaral tem Ã¡rea destinada Ã s crianÃ§as | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Site oficial da Tarsila do Amaral tem Ã¡rea destinada Ã s crianÃ§as | Portal 

 Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tem-novidade-da-educopedia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tem novidade da EducopÃ©dia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Gente, conheÃ§a o novo personagem, Rafa, nas aulas de 1Âº ano da EducopÃ©dia! 
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NÃ³s do CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes adoramos....

http://www.pedevento.org/

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
unb-abre-985-vagas-para-cursos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Unb abre 985 vagas para cursos destinados Ã  professores | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Unb abre 985 vagas para cursos destinados Ã  professores | Portal 

 Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uso-do-twitter-no-mundo-academico-blog.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Uso do Twitter no mundo acadÃªmico | Blog Mobile LearningPedia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Uso do Twitter no mundo acadÃªmico | Blog Mobile LearningPedia[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-rioeduca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no Rioeduca!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa equipe estÃ¡ muito feliz com o reconhecimento do trabalho realizado pela 
escola! Um dos eixos norteadores da nossa U.E Ã© Tecnologia e estamos o tempo 
todo trabalhando com as tecnologias na educaÃ§Ã£o.

Confira a postagem:
 http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1338[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
youtube-lanca-ferramenta-propria-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

YouTube lanÃ§a ferramenta prÃ³pria de ediÃ§Ã£o de vÃ-deos - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

 YouTube lanÃ§a ferramenta prÃ³pria de ediÃ§Ã£o de vÃ-deos - O Globo[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
14.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

14Âº

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Saiu no DO 27/10- 14Âº salÃ¡rioRESOLUÃ‡ÃƒO SME N.Âº 1156, DE 15 DE SETEMBRO DE 
2011. (*) 

Regulamenta a percepÃ§Ã£o do PrÃªmio Anual de Desempenho a que se refere o 
Decreto n.Âº 33.399, de 16 de fevereiro de 2011, e as alteraÃ§Ãµes estabelecidas
pelo Decreto n.Âº 34.163, de 21 de julho de 2011, e dÃ¡ outras providÃªncias.
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 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e;

CONSIDERANDO as disposiÃ§Ãµes constantes do Decreto n. 33.399, de 16 de 
fevereiro de 2011, a natureza do prÃªmio por ele instituÃ-do e as alteraÃ§Ãµes 
estabelecidas pelo Decreto n.Âº 34.163, de 21 de julho de 2011;

CONSIDERANDO que para garantir a continuidade de funcionamento das Unidades 
Escolares e Creches, com padrÃµes qualitativos desejados, faz-se necessÃ¡rio, 
por vezes, o remanejamento de pessoal administrativo;

CONSIDERANDO, ainda, que o remanejamento temporÃ¡rio, por absoluta necessidade 
de serviÃ§o, nÃ£o descaracteriza a relevÃ¢ncia dos serviÃ§os desses 
profissionais para os resultados positivos nas aÃ§Ãµes das Unidades Escolares e 
Creches da Rede PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino,

RESOLVE:

Art. 1Âº O PrÃªmio Anual de Desempenho, instituÃ-do pelo Decreto n. 33.399, de 
16/02/2011, a partir de 2011, serÃ¡ devido aos servidores lotados e em efetivo 
exercÃ-cio por, pelo menos, trÃªs quartos da vigÃªncia do ano letivo nas 
Unidades Escolares que atingirem a meta, ressalvados seus titulares, para os 
quais valerÃ¡, como requisito Ãºnico, o efetivo exercÃ-cio na unidade premiada.

 1Âº NÃ£o farÃ£o jus Ã  percepÃ§Ã£o do prÃªmio os servidores que, em relaÃ§Ã£o 
ao perÃ-odo-base, tenham sofrido penalidade disciplinar;

Art. 2Âº O PrÃªmio de Desempenho Anual serÃ¡ calculado com base na remuneraÃ§Ã£o
percebida pelo servidor, a tÃ-tulo de dÃ©cimo terceiro salÃ¡rio do ano anterior 
ao do pagamento da premiaÃ§Ã£o, pelo atingimento da meta fixada para a Unidade 
Escolar no Decreto n.Âº 34.163, de 21/07/2011, de acordo com os seguintes 
critÃ©rios:

I - uma parcela fixa, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado no
caput deste artigo, desde que o servidor nÃ£o tenha 51 (cinquenta e um) dias ou 
mais de ausÃªncias no ano letivo; e

II - uma parcela variÃ¡vel, equivalente a atÃ© 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado no caput deste artigo e calculada em funÃ§Ã£o da assiduidade do 
servidor, na forma a seguir:

a) de 0 a 2 dias de ausÃªncias - 100% da parcela variÃ¡vel;
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b) de 3 a 5 dias de ausÃªncias - 70% da parcela variÃ¡vel;

c) de 6 a 8 dias de ausÃªncias - 40% da parcela variÃ¡vel; e

d) 9 dias ou mais de ausÃªncias - nÃ£o farÃ¡ jus Ã  parcela variÃ¡vel.

 1Âº O prÃªmio devido aos servidores lotados e em exercÃ-cio nas Unidades 
Escolares integrantes do Programa Escolas do AmanhÃ£ terÃ¡ como base 150% (cento
e cinquenta por cento) do valor fixado no caput deste artigo, enquanto o das 
demais Escolas a base serÃ¡ de 100% (cem por cento).

 2Âº Para fins de premiaÃ§Ã£o nos anos Ã-mpares, as Unidades Escolares que nÃ£o 
possuam IDEB nos anos iniciais e nos anos finais serÃ£o avaliadas pelo IDERIO 
obtido nos dois anos do perÃ-odo a que a meta se refere, conforme tabela 
constante do Anexo Ãšnico desta ResoluÃ§Ã£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aniversario-do-cristo-redentor-nos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AniversÃ¡rio do Cristo Redentor, nÃ³s fomos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas 1501 e 1402 foram a um passeio no parque do Aterro do Flamengo. O 
passeio acontece pelo parque do Aterro e seus monumentos, os alunos sÃ£o 
acompanhados por um guia. Os alunos aproveitaram para comemorar o aniversÃ¡rio 
do Cristo Redentor. Foi maravilhoso!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-bibliotecas-sem-leitores.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

As bibliotecas sem leitores  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As bibliotecas sem leitores  CartaCapital
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-da-professora-carla.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas da professora Carla.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os cientistas da turma 1401 trabalham o projeto Cientistas do AmanhÃ£ de maneira
prazerosa, aliando conhecimento com diversÃ£o. As aulas sÃ£o sempre muito 
alegres e descontraÃ-das fazendo com que os alunos tenham grande interesse em 
realizar as experiÃªncias propostas. MÃ£o na massa galera!!

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cientistas do AmanhÃ£ ( aulas 7 e 8)
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-da-sangari-com-professora-marcia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Aulas da Sangari com a turma 1301, o solo!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A professora MÃ¡rcia da turma 1301, iniciou seu trabalho da Rede Carioca esse 
ano e assumiu a regÃªncia da turma no horÃ¡rio da manhÃ£, ela tem feito um 
trabalho bacana com as crianÃ§as e jÃ¡ estÃ¡ trabalhando o material da Sangari.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendario-de-avaliacoes-do-4-bimestre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio de avaliaÃ§Ãµes do 4Âº bimestre.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 1. CALENDÃRIO DE AVALIAÃ‡Ã•ES: 

a) PROVA BRASIL 2011:- aplicaÃ§Ã£o: 7 a 11 de novembro, com repescagem de 14  a 
18 de novembro;- disciplinas: LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica;- pÃºblico-alvo: 
5Âº e 9Âº Anos.
b) PROVA RIO 2011:- aplicaÃ§Ã£o: 7 a 11 de novembro, assim dividida: dia 7 de 
novembro - 2Âª, 9Âª e 10Âª CREs;dia 8 de novembro - 5Âª, 7Âª e 8Âª CREs;dia 9 de
novembro - 1Âª, 3Âª, 4Âª e 6Âª CREs.- repescagem: 8 a 11 de novembro;- 
disciplinas: LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica;- pÃºblico-alvo: 3Âº, 4Âº, 7Âº e 
8Âº Anos.
c) ALFABETIZA RIO 2011:- aplicaÃ§Ã£o: 17 a 25 de novembro, assim dividida:dias 
17 e 18 de novembro - 6Âª a 10Âª CREs;dias 21 e 22 de novembro - 1Âª a 5Âª 
CREs.- repescagem: 23 a 25 de novembro;- disciplinas: LÃ-ngua Portuguesa e 
MatemÃ¡tica;- pÃºblico-alvo: 1Âº Ano.
d) PROVINHA BRASIL 2011 - 2Âª ETAPA:- aplicaÃ§Ã£o: 21 e 22 de novembro, assim 
dividida:dia 21 de novembro - LÃ-ngua Portuguesa;dia 22 de novembro - 
MatemÃ¡tica.- repescagem: 23 a 25 de novembro;- pÃºblico-alvo: 2Âº 
Ano.ObservaÃ§Ã£o: Estas provas, que serÃ£o aplicadas pela prÃ³pria escola e jÃ¡ 
foram distribuÃ-das, substituem, para o 2Âº Ano, as provas bimestrais de LÃ-ngua
Portuguesa e de MatemÃ¡tica no 4Âº bimestre. Seus dados serÃ£o lanÃ§ados na 
planilha das provas bimestrais.
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e) PROVAS DOS PROJETOS ESTRATÃ‰GICOS:ACELERAÃ‡ÃƒO      1B:- dia 28 de novembro -
LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica (integrada);- dia 9 de dezembro - HistÃ³ria e 
Geografia (integrada).ACELERAÃ‡ÃƒO      2:- dia 9 de dezembro - LÃ-ngua 
Portuguesa e HistÃ³ria (integrada).ACELERAÃ‡ÃƒO      3:- dia 28 de novembro - 
LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica e CiÃªncias (integrada);- dia 9 de dezembro - 
MatemÃ¡tica.
ATENÃ‡ÃƒO: A planilha das provas dos Projetos EstratÃ©gicos AceleraÃ§Ã£o 1B, 2 e
3 deverÃ¡ ser entregue, devidamente corrigida, Ã  E/SUBE/CRE atÃ© o dia 15 de 
dezembro. A E/SUBE/CRE deverÃ¡ enviÃ¡-la ao NÃ-vel Central atÃ© o dia 19 de 
dezembro.
f) PROVAS BIMESTRAIS:- aplicaÃ§Ã£o: 21 a 23 de novembro (exceto LÃ-ngua 
Portuguesa-Escrita), assim dividida:LÃ-ngua Portuguesa - Escrita: de 07 a 18 de 
novembro; LÃ-ngua Portuguesa - Leitura: 21 de novembro;MatemÃ¡tica: 22 de 
novembro;CiÃªncias e QuestionÃ¡rio do Aluno: 23 de novembro.- repescagem: 24 e 
25 de novembro;- pÃºblico-alvo: 3Âº ao 9Âº Ano.ObservaÃ§Ãµes: - O 2Âº Ano, assim
como os demais anos de escolaridade, deverÃ¡ fazer a prova de LÃ-ngua 
Portuguesa-Escrita no perÃ-odo de 07 a 18 de novembro.- O 2Âº e o 3Âº Anos nÃ£o 
fazem prova de CiÃªncias.- O QuestionÃ¡rio do Aluno, que serÃ¡ entregue nas 
escolas, junto com as provas, no perÃ-odo de 24/10 a 09/11, deverÃ¡ ser aplicado
aos alunos do 2Âº ao 9Âº Anos no dia 23 de novembro. Se houver falta de 
questionÃ¡rios (modelo em anexo), devem ser reproduzidos na escola.- ATENÃ‡ÃƒO: 
A planilha das provas bimestrais (LÃ-ngua Portuguesa - Leitura, MatemÃ¡tica e 
CiÃªncias), na qual se insere a Provinha Brasil do 2Âº Ano, deverÃ¡ ser 
entregue, devidamente corrigida, Ã  E/SUBE/CRE atÃ© o dia 30 de novembro. A 
E/SUBE/CRE deverÃ¡ enviÃ¡-la ao NÃ-vel Central atÃ© o dia 05 de dezembro. 
ExceÃ§Ã£o: A planilha da prova LÃ-ngua Portuguesa - Escrita deverÃ¡ ser 
entregue, devidamente corrigida, Ã  E/SUBE/CRE atÃ© o dia 28 de novembro. A 
E/SUBE/CRE deverÃ¡ enviÃ¡-la ao NÃ-vel Central atÃ© o dia 02 de dezembro.
IMPORTANTE:- Nos perÃ-odos previstos para todas as provas acima descritas, nÃ£o 
deve ser realizado qualquer tipo de atividade extraclasse.- Os responsÃ¡veis 
pelos alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil - PrÃ©-escola Grupo I e os do 1Âº, 2Âº e 3Âº
Anos devem ser informados da entrega do CADERNO DE FÃ‰RIAS. Esse caderno deverÃ¡
ser trazido, respondido, no inÃ-cio do ano letivo de 2012.- As escolas deverÃ£o 
oferecer, no mÃ-nimo, 1 livro de Literatura para os alunos do 4Âº ao 9Âº Anos 
lerem durante as fÃ©rias.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contos-de-assombrar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Contos de assombrar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nosso tema gerador em 2011 Ã© histÃ³ria do cinema, e esse mÃªs estamos 
trabalhando terror e suspense. Como em nossa escola o trabalho Ã© sempre 
conectado, nossa estagiÃ¡ria e os monitores tecnolÃ³gicos elaboraram uma 
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contaÃ§Ã£o de estÃ³rias de assombrar. A atividade foi maravilhosa, nossa 
diretora se vestiu de bruxa, as crianÃ§as contaram estÃ³rias , uma parceria com 

 as estagiÃ¡rias Arlene e Ãurea e Bairro Educador.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
delegacia-virtual.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Delegacia Virtual!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O link abaixo permite acessar alguns serviÃ§os da PolÃ-cia Civil, vale conferir!

https://pod51004.outlook.com/owa/redir.aspx?C=sKI7Njt_RUCCzp1qx2ZupXVYBhK8Zc4Izi
Bp6pbU4NlFhUgWR9qMRLrBiceRi7zCs6g-6nNs3c4.URL=http%3a%2f%2fwww.delegaciavirtual.
rj.gov.br%2f

Cortesia do Jorge da Viriato Correa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descolagem-7-rafael-parente-as-portas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Descolagem #7 - Rafael Parente - As portas da conexÃ£o - Videolog
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Descolagem #7 - Rafael Parente - As portas da conexÃ£o - Videolog
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-crianca-no-jardim-botanico.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia da crianÃ§a no Jardim BotÃ¢nico!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As professoras Ana Carolina, Michelle e Claudia resolveram fugir do lugar comum,
e levaram seus alunos para comemorar o Dia das CrianÃ§as no Jardim BotÃ¢nico. 
Foi lindo, muita brincadeira, conhecimento e lanchinho. Mais uma parceria do 
MetrÃ´ e Bairro Educador, que conseguiram a gratuidade no MetrÃ´ para nossas 
crianÃ§as.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-de-combate-dengue.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia de combate a Dengue!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes sempre ligado na qualidade de vida da nossa 
comunidade, a nossa tÃ©cnica de enfermagem Geise preparou uma sÃ©rie de 
atividades sobre a Dengue: teatro, palestras e gincanas . As turmas amaram 
participar e aprenderam a combater a dengue de maneira divertida.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-professor.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 15 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia do Professor!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 15 de outubro comemoramos o dia do professor. Minha homenagem aos 
profissionais que formam o nosso paÃ-s.

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-oficial-de-20-de-outubro-de-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIAL de 20 de outubro de 2011LEI N.Âº 5.303 DE 19 DE OUTUBRO 2011.Cria
no Quadro Permanente do Poder Executivo do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro a 
categoria funcional de Professor de Ensino Religioso e dÃ¡ outras 
providÃªncias.Autor: Poder ExecutivoO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 
faÃ§o saber que a CÃ¢mara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 
1Âº Fica criada no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Rio de 
Janeiro a categoria funcional de Professor de Ensino Religioso, para atuaÃ§Ã£o 
exclusiva no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o - SME.ParÃ¡grafo 
Ãºnico. A composiÃ§Ã£o numÃ©rica de cargos da categoria funcional criada por 
esta Lei corresponde a seiscentas vagas para Professor de Ensino Religioso.Art. 
2Âº O ingresso no cargo de Professor de Ensino Religioso dar-se-Ã¡ mediante 
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aprovaÃ§Ã£o prÃ©via em concurso pÃºblico de provas e tÃ-tulos, para atuaÃ§Ã£o na
rede Municipal de Ensino.ParÃ¡grafo Ãºnico. ConstarÃ¡ do edital do concurso 
pÃºblico que os professores admitidos para ministrar a disciplina de Ensino 
Religioso deverÃ£o ser aproveitados para outras disciplinas compatÃ-veis com a 
formaÃ§Ã£o, quando nÃ£o houver, justificadamente, turmas especÃ-ficas para esta 
disciplina.Art. 3Âº As atribuiÃ§Ãµes e especificaÃ§Ãµes essenciais 
correspondentes Ã  categoria funcional de Professor de Ensino Religioso 
encontram-se relacionadas no Anexo I desta Lei.Art. 4Âº Os professores de ensino
religioso deverÃ£o ser credenciados pela Autoridade Religiosa competente, que 
exigirÃ¡ deles formaÃ§Ã£o religiosa obtida em instituiÃ§Ã£o por ela mantida ou 
reconhecida.Art. 5Âº A implantaÃ§Ã£o do ensino religioso, de carÃ¡ter plural e 
de matrÃ-cula facultativa, priorizarÃ¡ inicialmente as escolas de ensino de 
turno integral.Art. 6Âº A categoria funcional de Professor de Ensino Religioso 
estruturar-se-Ã¡ nos padrÃµes de escalonamento e de vencimento-base constantes 
do Anexo II desta Lei.ParÃ¡grafo Ãºnico. Os valores de vencimento-base 
constantes do Anexo II desta Lei referem-se ao mÃªs de marÃ§o de 2011 e estarÃ£o
sujeitos aos reajustes gerais aplicÃ¡veis aos servidores municipais apÃ³s aquela
data.Art. 7Âº Fica obrigada a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o-SME afixar, nas
escolas municipais onde serÃ¡ implantado o ensino religioso, em locais de fÃ¡cil
e clara visualizaÃ§Ã£o, cartazes de tamanho mÃ-nimo no padrÃ£o A3 contendo a 
seguinte informaÃ§Ã£o: Aos Senhores Pais ou ResponsÃ¡veis, a Disciplina Ensino 
Religioso Ã© de matrÃ-cula facultativa, conforme o 1Âº do art. 210 da 
ConstituiÃ§Ã£o Federal.Art. 8Âº Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
os procedimentos que se faÃ§am necessÃ¡rios em complemento Ã  matÃ©ria de que 
trata esta Lei.Art. 9Âº As despesas decorrentes da presente Lei serÃ£o atendidas
pelas dotaÃ§Ãµes orÃ§amentÃ¡rias prÃ³prias do Poder Executivo, conforme 
previsÃ£o na Lei OrÃ§amentÃ¡ria Anual, ficando o Poder Executivo autorizado a 
proceder aos remanejamentos orÃ§amentÃ¡rios, permitidos pela legislaÃ§Ã£o 
aplicÃ¡vel, que sejam necessÃ¡rios ao cumprimento desta Lei.Art. 10. Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.EDUARDO PAESANEXO ICATEGORIA 

 FUNCIONALPROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSOHABILITAÃ‡ÃƒO MÃNIMANÃ-vel Superior com 
  Licenciatura Plena.CARGA HORÃRIADezesseis horas semanais.ÃREA DE 

ATUAÃ‡ÃƒOUnidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede PÃºblica do Sistema 
 Municipal de Ensino.DESCRIÃ‡ÃƒO SUMÃRIAPlanejar, executar e avaliar, junto com 

os demais profissionais docentes e equipe tÃ©cnico-pedagÃ³gica, as atividades do
ensino religioso na aquisiÃ§Ã£o de competÃªncias que favoreÃ§am uma convivÃªncia
fraterna e harmoniosa nÃ£o sÃ³ na escola como nos diferentes espaÃ§os sociais, 
preparando o aluno para a aceitaÃ§Ã£o da diversidade e para o conhecimento da 
idÃ©ia de transcendÃªncia a partir de sua tradiÃ§Ã£o religiosa.RESPONSABILIDADES
GENÃ‰RICAS manter-se atualizado em relaÃ§Ã£o aos conhecimentos inerentes Ã  sua 
especialidade docente; responsabilizar-se pelo planejamento, requisiÃ§Ã£o e 
manutenÃ§Ã£o do suprimento necessÃ¡rio Ã  realizaÃ§Ã£o das atividades 
pedagÃ³gicas; inteirar-se do ConteÃºdo ProgramÃ¡tico do Ensino Religioso a 
partir das orientaÃ§Ãµes emanadas da respectiva autoridade religiosa; manter um 
comportamento idÃ´neo e coerente com os valores preconizados pelo ensino 
religioso; participar da elaboraÃ§Ã£o da proposta pedagÃ³gica da unidade 
escolar; cumprir as orientaÃ§Ãµes emanadas da direÃ§Ã£o do estabelecimento 
escolar e dos demais Ã³rgÃ£os da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o; exercer a 
docÃªncia, de acordo com sua especialidade, direcionada a alunos dos anos 

 iniciais e finais do ensino fundamental.ATRIBUIÃ‡Ã•ES ESPECÃFICAS interagir com 
os demais profissionais da unidade escolar para a construÃ§Ã£o coletiva do 
projeto polÃ-tico-pedagÃ³gico, garantindo a inserÃ§Ã£o dos valores morais, 
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Ã©ticos e espirituais em todas as aÃ§Ãµes e espaÃ§os de convivÃªncia; demonstrar
interesse e comprometimento com sua formaÃ§Ã£o continuada; promover o 
reconhecimento e respeito dos valores Ã©ticos inerentes a todas as 
manifestaÃ§Ãµes religiosas; propiciar momentos de interaÃ§Ã£o entre as 
diferentes matrizes religiosas trabalhadas na unidade escolar, 
visandoavalorizaÃ§Ã£o e a visibilidade das diferentes prÃ¡ticas religiosas; 
contribuir para a formaÃ§Ã£o de um aluno crÃ-tico, solidÃ¡rio, competente, 
autÃ´nomo, e protagonista da construÃ§Ã£o de uma cultura de paz.ANEXO IIPADRÃ•ES
DE VENCIMENTO DA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSOCLASSETEMPO
DE SERVIÃ‡OVENCIMENTO(R$)ADe 0 a 5 anos1.286,05BMais de 5 a 8 anos1.337,49CMais 
de 8 a 10 anos1.390,99DMais de 10 a 15 anos1.446,63EMais de 15 a 20 
anos1.504,50FMais de 20 a 25 anos1.564,68GMais de 25 anos1.627,26Realidade 
marÃ§o/2011
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-oficial-de-24-de-outubro-de-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIALde 24 de outubro de 2011EDITAL SME NÂº 10 DE 20 DE OUTUBRO DE 
 2011. (*)REGULAMENTA O PROCESSO DE SELEÃ‡ÃƒO E REMOÃ‡ÃƒO EX-OFÃCIO DE 

  PROFESSORES PARA O GINÃSIO EXPERIMENTAL OLÃMPICO.
 O SUBSECRETÃRIO DE GESTÃƒO, na condiÃ§Ã£o de substituto legal da SecretÃ¡ria 

Municipal de EducaÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela 
legislaÃ§Ã£o em vigor, comunica aos profissionais integrantes do Quadro do 
MagistÃ©rio, lotados e em exercÃ-cio na Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o o 
regulamento concernente ao processo de seleÃ§Ã£o e remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio de 
professores para compor o quadro docente do GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico.
1. Do Programa
O GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico, instÃ¢ncia dinamizadora e irradiadora em 
educaÃ§Ã£o vinculada a alunos do 6Âº ao 9Âº ano do ensino fundamental, voltado 
para a excelÃªncia acadÃªmica e esportiva, visa Ã  introduÃ§Ã£o de novos 
mÃ©todos e prÃ¡ticas no cenÃ¡rio educacional e esportivo.
2. Dos CritÃ©rios Preliminares
Os professores interessados em participar do processo de seleÃ§Ã£o, deverÃ£o 
observar os seguintes critÃ©rios:
2.1 Estar disponÃ-vel para cumprimento de jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, sendo 8 (oito) horas diÃ¡rias. Os professores que nÃ£o detenham 
matrÃ-cula sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais terÃ£o sua jornada 
complementada por intermÃ©dio de dupla regÃªncia;
2.2 Ser Professor I em uma das disciplinas da Ã¡rea em que pretende atuar - 
Humanidades (PortuguÃªs, HistÃ³ria e Geografia), Exatas (MatemÃ¡tica e 
CiÃªncias)- ou em uma das disciplinas especÃ-ficas de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Artes 
CÃªnicas, Artes PlÃ¡sticas, EducaÃ§Ã£o Musical ou InglÃªs;
- Os professores da disciplina de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica alÃ©m de atuar na 
educaÃ§Ã£o curricular, deverÃ£o manifestar no ato da inscriÃ§Ã£o a modalidade 
especÃ-fica em que desejam atuar como treinadores.
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2.3 Comprometer-se com a polÃ-tica de pesquisa e de formaÃ§Ã£o continuada a ser 
desenvolvida pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, como exigÃªncia para a 
qualificaÃ§Ã£o da docÃªncia de acordo com as especificidades da unidade escolar.
3. Da formulaÃ§Ã£o do pedido
Os professores interessados deverÃ£o:
3.1 Inscrever-se no perÃ-odo de 21 a 31 de outubro de 2011, mediante 
preenchimento de formulÃ¡rio prÃ³prio on-line no site www.rio.rj.gov.br/web/sme 
e caso seja selecionado na anÃ¡lise curricular apresentar-se munido dos 
originais e cÃ³pias dos seguintes documentos:
a) DeclaraÃ§Ã£o da unidade de ensino na qual atualmente leciona, fazendo constar
o perÃ-odo de ingresso na referida unidade;
b) Carteira de Identidade;
c) CPF;
d) Termo de compromisso assinado pelo candidato e que consta do Anexo II deste 
Edital;
e) CurrÃ-culo devidamente comprovado (as cÃ³pias dos certificados deverÃ£o ser 
anexadas) e em conformidade com o modelo utilizado pela 
PlataformaLattes(http://lattes.cnpq.br/), considerando a produÃ§Ã£o acadÃªmica 
dos Ãºltimos 5 (cinco) anos.
3.2 AinscriÃ§Ã£o com entrega dos documentos acima mencionados serÃ¡ feita na 
GerÃªncia de Recursos Humanos da 1Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o a que 
se vincula o GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico.
3.3 As informaÃ§Ãµes prestadas e os documentos entregues no ato da formulaÃ§Ã£o 
do pedido serÃ£o de inteira responsabilidade do candidato, possibilitando o 
cancelamento da inscriÃ§Ã£o daqueles que fornecerem informaÃ§Ãµes 
inconsistentes.
4. Do Processo de SeleÃ§Ã£o
4.1 O processo de seleÃ§Ã£o constarÃ¡ de anÃ¡lise do currÃ-culo e do histÃ³rico 
de atuaÃ§Ã£o profissional na Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o; formaÃ§Ã£o presencial
e entrevista, a ser realizada por banca examinadora instituÃ-da pela SecretÃ¡ria
Municipal de EducaÃ§Ã£o exclusivamente para este fim. Essa banca serÃ¡ composta 
por elementos da SME, um representante do Instituto Trevo de Tecnologia Social, 
dois representantes da 1Âª CRE e pela direÃ§Ã£o da escola (Diretor).
4.2 O candidato deverÃ¡ submeter-se Ã  formaÃ§Ã£o presencial e Ã  entrevista, em
locais e horÃ¡rios previamente definidos e divulgados nos respectivos locais de 
inscriÃ§Ã£o. A formaÃ§Ã£o presencial e a entrevista objetivarÃ£o a 
identificaÃ§Ã£o de elementos de convergÃªncia entre a prÃ¡tica pedagÃ³gica dos 
candidatos e o perfil desejado para atuaÃ§Ã£o no Ã¢mbito do GinÃ¡sio 
Experimental OlÃ-mpico. No caso dos professores de LÃ-ngua Inglesa, a entrevista
levarÃ¡ em conta tambÃ©m os conhecimentos lingÃ¼Ã-sticos e a fluÃªncia do 
candidato no idioma.
4.3 As vagas serÃ£o distribuÃ-das da seguinte maneira:
MatemÃ¡tica: 02 (duas) vagas
PortuguÃªs: 02 (duas) vagas
CiÃªncias: 01 (uma) vaga
Geografia: 01 (uma) vaga
HistÃ³ria: 01 (uma) vaga
Artes: 01 (uma) vaga
InglÃªs: 02 (duas) vagas
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica: 07 (sete) vagas
5. Da PontuaÃ§Ã£o
5.1SerÃ¡atribuÃ-da ao candidato a pontuaÃ§Ã£o mÃ¡xima de 100 (cem) pontos, sendo

Página 139



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
30 (cinquenta) pontos para o currÃ-culo, 30 pontos para a formaÃ§Ã£o presencial 
e 40 (cinquenta) pontos para a entrevista. Para a anÃ¡lise do currÃ-culo serÃ¡ 
considerada a tabela constante do Anexo III que acompanha este Edital.
6. Dos critÃ©rios de desempate
6.1 SerÃ£o aplicados como critÃ©rios de desempate, nesta ordem:
a) O maior tempo de exercÃ-cio a ser cumprido na Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o atÃ© o momento da aposentadoria;
b) O maior tempo de exercÃ-cio de docÃªncia na Rede Municipal da Cidade do Rio 
de Janeiro.
c) Maior pontuaÃ§Ã£o na entrevista.
7. Dos critÃ©rios para a remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio
7.1 SerÃ£o removidos os professores que nas respectivas Ã¡reas de ensino 
obtiverem a maior pontuaÃ§Ã£o, considerando os critÃ©rios e resultados obtidos 
por intermÃ©dio da anÃ¡lise do currÃ-culo, da formaÃ§Ã£o presencial e do 
processo de entrevista.
8. Da divulgaÃ§Ã£o dos resultados
8.1 O resultado final do processo de seleÃ§Ã£o serÃ¡ publicado no DiÃ¡rio 
Oficial do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro na data de 29 de novembro de 2011, sendo
divulgado, tambÃ©m, no site da SME, na CRE e nas respectivas escolas.
8.2 Do resultado finalcaberÃ¡recurso somente com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o 
atribuÃ-da aos itens relacionados na tabela que constitui o Anexo III, a ser 
interposto, no local em que foi realizada a inscriÃ§Ã£o, no prazo de atÃ© 2 
(dois) dias Ãºteis, contados a partir da datasubsequentea da publicaÃ§Ã£o 
mencionada no item 8.1.
9. Das disposiÃ§Ãµes finais
9.1 O professor que esteja no cumprimento de estÃ¡gio probatÃ³rio e/ou do 
perÃ-odo de 5 (cinco) anos de permanÃªncia na Coordenadoria Regional de 
EducaÃ§Ã£o em que foi lotado, por efeito de opÃ§Ã£o decorrente de concurso 
regionalizado, sÃ³ poderÃ¡ concorrer Ã  vaga no GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico 
caso seja vinculado Ã  1Âª CRE.
9.2 Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.PAULO ROBERTO SANTOS FIGUEIREDOSubstituto 
Eventual da SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£oDecreto P n.Âº 993, de 
11.11.2009.
(*) Omitido no DO RIO de 21/10/2011.
ANEXO ITERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
__________________________________________________, professor I do GinÃ¡sio 
Experimental OlÃ-mpico ______________________________________, na disciplina 
__________________________, matrÃ-cula n.Âº ______________, concorda com sua 
permanÃªncia na citada unidade, bem como, com o critÃ©rio descrito nos itens 2.1
e 2.3 do Edital SME n.Âº 10, de 20/10/11.
Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de 2011.
ANEXO IITERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
__________________________________________________, professor I da Rede PÃºblica
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, na disciplina 
__________________________, matrÃ-cula nÂº ______________, CPF 
nÂº_______________ concorda com sua remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio para o GinÃ¡sio 
Experimental OlÃ-mpico ________ ________________,e declara, para fins de 
desempenho de suas atividades docentes na referida unidade de ensino, estar de 
acordo com os critÃ©rios estabelecidos no Edital SME n.Âº 10, de 20/10/11.
Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de 2011.
ANEXO III
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TABELA DE PONTUAÃ‡ÃƒO

FormaÃ§Ã£o e qualificaÃ§Ã£o profissional

Em Pedagogia/EducaÃ§Ã£o

Em Ã¡rea EspecÃ-fica

PontuaÃ§Ã£o MÃ¡xima

Curso de EspecializaÃ§Ã£o (LatoSensu)
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2

4

8

Curso de Mestrado

5

10

10
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Curso de Doutorado

6

12

12

Total da FormaÃ§Ã£o e QualificaÃ§Ã£o Profissional

30
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ExperiÃªncia profissional em EducaÃ§Ã£o

PontuaÃ§Ã£o

ExperiÃªncia docente em regÃªncia a partir de 05 anos (esfera pÃºblica e/ou 
privada)

15

ExperiÃªncia comocapacitador/Formador

5
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Total da ExperiÃªncia Profissional

20

ExperiÃªncia profissional em Esporte

PontuaÃ§Ã£o

ExperiÃªncia docente, comprovada, de no mÃ-nimo 05 anos na modalidade 
pretendida.

20
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Total da ExperiÃªncia Profissional

20

TOTAL GERAL 70 Pontos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-leitura-para-sala-de-aula-2.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de leitura para sala de aula 2!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

O segredo da bolsa mÃ¡gica.MemÃ³ria Visual, 2009. IlustraÃ§Ãµes e design de 
JÃºlia Lima.EmO segredo da bolsa mÃ¡gica, uma pequena bolsa lilÃ¡s sempre faz 
sumir o seu conteÃºdo caso a menina que a estiver usando seja malcriada. Assim, 
a bolsa Ã© rejeitada por todos e tambÃ©m passa por vÃ¡rias donas de diferentes 
lugares, em busca de uma menina de quem nÃ£o precise fazer sumir os objetos 
guardados. O livro tambÃ©m foi todo escrito em prosa rimada.(Livro adquirido 
para as salas de leitura da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-leitura-para-sala-de-aula.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de leitura para sala de aula!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O segredo da gravata mÃ¡gica.MemÃ³ria Visual, 2009. IlustraÃ§Ãµes e design de 
JÃºlia Lima.EmO segredo da gravata mÃ¡gica, Ã© contada a histÃ³ria de uma 
gravata borboleta que costuma diminuir de tamanho e ficar apertada caso quem a 
estiver usando nÃ£o seja de boa Ã-ndole. E assim, ela vai passando de pescoÃ§o 
em pescoÃ§o por diferentes lugares e Ã©pocas, atÃ© encontrar quem seja digno de 
usÃ¡-la. O livro foi todo escrito em prosa rimada[FOTO]

O autor foi aluno de nossa escola!
 <COMENTÃRIOS>

Como posso adquirir?
 <COMENTÃRIOS>

Qualquer livraria...ahh tem o site do autor
henriquerodrigues.net
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<POSTAGEM>
e-nos-com-isso-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E nÃ³s com isso?  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
E nÃ³s com isso?  CartaCapital
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<POSTAGEM>
edufindme-nova-rede-social-de-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDUFINDME: a nova rede social de educaÃ§Ã£o internacional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EDUFINDME: a nova rede social de educaÃ§Ã£o internacional
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eles-nao-sabem-calcular-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eles nÃ£o sabem calcular  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eles nÃ£o sabem calcular  CartaCapital
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<POSTAGEM>
fora-do-lugar-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Fora do lugar  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Fora do lugar  CartaCapital
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<POSTAGEM>
ibope-partidos-politicos-e-congresso.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ibope: partidos polÃ-ticos e Congresso Nacional sÃ£o as instituiÃ§Ãµes menos 
confiÃ¡veis para o brasileiro - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ibope: partidos polÃ-ticos e Congresso Nacional sÃ£o as instituiÃ§Ãµes menos 
confiÃ¡veis para o brasileiro - O Globo

 <COMENTÃRIOS>
Pessoalmente, acredito que partido polÃ-tico faz mais mal que bem para a 
sociedade e o PaÃ-s, de um modo geral. Acredito mesmo que o sistema todo, 
fundamentado no trinÃ´mio Partido-EleiÃ§Ã£o-Voto, representado na teoria pela 
denominaÃ§Ã£o de Democracia, Ã© um modelo que estÃ¡ ultrapassado, haja vista as 
injustiÃ§as sociais, a penalizaÃ§Ã£o do contribuinte com pesada carga 
tributÃ¡ria - o brasileiro trabalha em mÃ©dia 5 meses de equivalÃªncia em 
impostos -, a excessiva regulamentaÃ§Ã£o, a corrupÃ§Ã£o, o desperdÃ-cio de 
dinheiro pÃºblico, a burocracia, a existÃªncia de uma mÃ¡quina pÃºblica pesada 
(construÃ-da ao longo do tempo por arranjos e expedientes patrocinados 
eleitoralmente por partidos polÃ-ticos, em forma de benefÃ-cios, vantagens e 
privilÃ©gios em detrimento do conjunto da sociedade), inseguranÃ§a jurÃ-dica 
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etc.
Isto posto, nÃ£o Ã© difÃ-cil chegar a conclusÃ£o de que a democracia, por assim 
viabilizar todo o processo, o qual inevitÃ¡vel e indistintamente, afeta a vida 
de todos, necessita de avanÃ§os. E esse avanÃ§o passa pela extinÃ§Ã£o de 
partidos polÃ-ticos, tirando esse ente intermediÃ¡rio do caminho do cidadÃ£o com
sua relaÃ§Ã£o com o Estado. Sem partidos a administrar a coisa pÃºblica, essa 
funÃ§Ã£o recairia de maneira imediata e direta, de modo distrital em todas os 
nÃ-veis da FederaÃ§Ã£o (bairros, municÃ-pios, Estados e regiÃµes do Pais), na 
aÃ§Ã£o do prÃ³prio cidadÃ£o, que Ã© de fato, em linhas gerais, o sabedor real 
dos problemas existentes e que clamam por soluÃ§Ãµes.
No sentido de alterar - para melhor - o modelo eleitoral vigente, propomos o 
sorteio eleitoral de base (a partir dos bairros, que Ã© de fato onde as pessoas 
residem) para a eleiÃ§Ã£o dos representantes pÃºblicos. Para tanto, 
obrigatoriamente todo interessado deverÃ¡ se submeter a um Curso de Cidadania, 
LegislaÃ§Ã£o e AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, com duraÃ§Ã£o de seis meses e realizado
sete meses antes das eleiÃ§Ãµes. Os nÃ£o eleitos, seguramente, serÃ£o pessoas 
melhores no convÃ-vio social por conta de uma maior exposiÃ§Ã£o as informaÃ§Ãµes
e conhecimentos proporcionados pelo cursinho.
Um regime nestes moldes representa na realidade maior inclusÃ£o do cidadÃ£o na 
vida pÃºblica, portanto Ã© muito mais democrÃ¡tico e o sorteio, vale dizer, Ã© a
forma mais justa de eleiÃ§Ã£o, pois todos tÃªm as mesmas chances - hoje, como se
sabe, os partidos trabalham com fulcro nos ganhos eleitorais de momento, 
lanÃ§ando candidaturas de visibilidade pÃºblica ou detentoras de outras 
vantagens eleitorais, tais como dinheiro, relacionamentos, corporativismos 
classistas etc.
A par dessa proposta, necessÃ¡rios seriam maiores recursos para os municÃ-pios, 
o que se daria por meio de retenÃ§Ã£o tributÃ¡ria, ficando os municÃ-pios 
imediatamente com maiores somas de recursos oriundos dos impostos. 
DesnecessÃ¡rio dizer que por conta disso a fiscalizaÃ§Ã£o serÃ¡ maior e a 
aplicaÃ§Ã£o do dinheiro pÃºblico serÃ¡ bem melhor empregado.

Estas ideias, alÃ©m de outras que viabilizariam a reformulaÃ§Ã£o do atual modelo
polÃ-tico e tributÃ¡rio, encontram-se na pÃ¡gina www.autogovenocoletivo.com.br
Tal espaÃ§o na internet ainda estÃ¡ em construÃ§Ã£o, mas jÃ¡ nove textos sobre o
assunto. O mundo Ã© feito de ideias e ideais, e para haver mudanÃ§as Ã© 
necessÃ¡rio uma postura descompromissada com interesses pessoais. Vivemos em 
sociedade, e por isso o bem deve ser coletivo, principalmente em termos de 
igualdade de oportunidades para todos - depois, a cada um conforme o seu 
trabalho.
Em suma, o autogoverno coletivo Ã© um sistema de organizaÃ§Ã£o social a partir 
do qual a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, em todas as suas instÃ¢ncias, encontra-se 
sob controle total da sociedade - nÃ£o se trata de anarquismo -, a quem cabe de 
fato e direito, gerir o prÃ³prio destino.
NÃ£o vejo outro modo de se construir uma relaÃ§Ã£o mais justa entre o Estado e a
Sociedade, entre o Governo e o CidadÃ£o.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - PaÃ-s terÃ¡ sistema de monitoramento 
de resÃ-duos sÃ³lidos atÃ© 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - PaÃ-s terÃ¡ sistema de monitoramento 
de resÃ-duos sÃ³lidos atÃ© 2013
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O futuro comeÃ§a hoje
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O futuro comeÃ§a hoje
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta-uhe.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - UHE SantoAntÃ´nio -Energia 
comsustentabilidade (II)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - UHE Santo AntÃ´nio - Energia com 
sustentabilidade (II)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A ilusÃ£o de uma economia verde

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A  ilusÃ£o de uma economia verde
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_31.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Pedofilia -Dizer nÃ£o, nÃ£o Ã© suficiente!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Pedofilia - Dizer nÃ£o, nÃ£o Ã© 
suficiente!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-um-texto-do-ciep-no-desafio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais um texto do CIEP No desafio Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sou professora de ciÃªncias, atuo como coordenadora pedagÃ³gica e participo de 
uma revoluÃ§Ã£o na qualidade da EducaÃ§Ã£o pÃºblica da Cidade do Rio de Janeiro,
que estÃ¡ acontecendo no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, nas turmas de Ensino 
Fundamental.QuerÃ-amos diminuir a evasÃ£o em nossa escola, melhorar o desempenho
e a disciplina, promover a autonomia dos alunos, a formaÃ§Ã£o continuada de 
professores em serviÃ§o, melhorar o fluxo de informaÃ§Ãµes, incentivar o uso das
novas tecnologias e revolucionar a relaÃ§Ã£o aluno-professor. Para dar conta de 
todos esses objetivos, elaboramos o projeto de monitoria tecnolÃ³gica, que 
consiste em formar alunos para ser monitores de seus prÃ³prios professores no 
uso das novas tecnologias.[FOTO]
A ideia levou em consideraÃ§Ã£o o fato de os alunos serem usuÃ¡rios frequentes 
das tecnologias e estarem sempre aptos a aprender coisas novas - eles foram 
selecionados e capacitados no uso de aparatos tecnolÃ³gicos e redes sociais. 
ApÃ³s essa capacitaÃ§Ã£o, cada aluno recebeu uma tarefa e um grupo de 
professores para monitorar.Os alunos criaram contas de twitter, facebook e 
blogs, iniciaram os professores na utilizaÃ§Ã£o da plataforma EducopÃ©dia e os 
orientaram para que realmente se tornassem usuÃ¡rios da ferramenta tecnolÃ³gica.
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Eles acompanham as postagens nos blogs, baixam programas, vÃ-deos e fotos e 
tiram dÃºvidas dos professores. A ideia deu tÃ£o certo, que os monitores 
passaram a ser responsÃ¡veis pelo nosso Cineclube, que tem sessÃµes semanais 
sempre realizadas por eles.[FOTO]
Os resultados sÃ£o surpreendentes. Docentes e alunos iniciaram uma nova 
relaÃ§Ã£o, com os alunos ensinando seus professores; a formaÃ§Ã£o continuada dos
docentes passou a acontecer via redes sociais; as crianÃ§as se tornaram 
protagonistas e autodidatas; e o fluxo de informaÃ§Ãµes da escola melhorou com o
uso das tecnologias e a utilizaÃ§Ã£o de blogs e redes sociais.Professores que 
antes eram resistentes estÃ£o se tornando usuÃ¡rios de tecnologia - e os alunos 
estÃ£o melhorando a escrita devido ao uso dos blogs e das redes socais. Foi um 
projeto revolucionÃ¡rio e inovador nÃ£o sÃ³ pelo uso das ferramentas 
tecnolÃ³gicas, mas pela mudanÃ§a na relaÃ§Ã£o entre professores e alunos. Todos 
saÃ-ram ganhando!Gisele CordeiroCIEP Dr. AdÃ£o Pereira NunesPostado 
emEducopÃ©dia. Siga os comentÃ¡rios peloRSS feed desse post.Publique um 
comentÃ¡rioou deixe um trackback:Trackback URL.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns alunos e professores que aceitaram o desafio.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratona-de-estorias-na-6-cre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona de estÃ³rias  na 6Âª CRE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes marcou presenÃ§a na maratona de estÃ³rias da 6Âª 
CRE. A professora Solange Medeiros, a estagiÃ¡ria Arlene e as alunas Karoline e 
Juliany contaram estÃ³rias e encantaram no evento. Em nossa escola toda tarde 
tem contaÃ§Ã£o de estÃ³rias para as turmas, Ã© uma verdadeira farra literÃ¡ria. 
A estagiÃ¡ria Arlene e as alunas Karoline e Juliany dinamizam as atividades na 
Biblioteca e os alunos sÃ£o levados a imaginar e criar a partir da leitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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monitoria-tecnologica-parceria-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-apagao-agora-e-de-lideres-o-globo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O apagÃ£o agora Ã© de lÃ-deres - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O apagÃ£o agora Ã© de lÃ-deres - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-que-e-uma-estacao-meteorologica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que Ã© uma estaÃ§Ã£o meteorolÃ³gica?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1401 das professoras Carla e Elisa, estÃ£o utilizando o material da 
Sangari em suas aulas. A professora Carla trabalhou a Unidade sobre estaÃ§Ã£o 
meteorolÃ³gica, foi um sucesso, as crianÃ§as participaram ativamente do 
experimento.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-som-do-lixo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O som do lixo!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nosso CIEP iniciou a sensibilizaÃ§Ã£o para o tema gerador de 2012: meio 
ambiente. Demos o ponta pÃ© inicial do tema com o show do Som do Lixo, foi um 
verdadeiro sucesso. O conjunto toca clÃ¡ssicos da MPB com instrumentos feitos 
com sucata. O Bairro Educador foi o articulador para esse evento, eixos cultura 
e arte do nosso PPP acontecendo!

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pensamentos-sob-o-olhar-revista.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pensamentos sob o olhar| Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pensamentos sob o olhar| Revista EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ponto-facultativo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ponto Facultativo!

Página 154



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DECRETO NÂº 34628 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011
DispÃµe sobre o expediente nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no
dia 28 de outubro de 2011 - Dia do Servidor PÃºblico.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais, eCONSIDERANDO que o dia 28 de 
outubro Ã© consagrado ao Servidor PÃºblico doMunicÃ-pio do Rio de Janeiro, na 
forma do artigo 219, da Lei n.Âº 94 de 14 de marÃ§o de 1979,DECRETA:Art. 1.Âº 
NÃ£o haverÃ¡ expediente nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no dia 28de 
outubro de 2011, em razÃ£o da comemoraÃ§Ã£o do Dia do Servidor PÃºblicodo 
MunicÃ-pio do Rio de Janeiro.ParÃ¡grafo Ãºnico. Ficam excluÃ-dos desta previsÃ£o
os Ã³rgÃ£os cujos serviÃ§os nÃ£oadmitam paralisaÃ§Ã£o.Art. 2.Âº Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 19 de outubro de 
2011; 447.Âº ano de fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-ccr-estrada-para-cidadania.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto CCR estrada para cidadania!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1502 da professora HeloÃ-sa participou durante o ano de 2011 do projeto 
Estrada para Cidadania da empresa CCR que administra a ponte Rio NiterÃ³i e a 
Nova Dutra. O projeto tem como temas : Meio ambiente, educaÃ§Ã£o para o 
trÃ¢nsito. Os professores sÃ£o capacitados para utilizar o material didÃ¡tico 
produzido pela empresa e utilizam o material em sala de aula, produzindo textos 
e discutindo os temas apresentados. No final do projeto os alunos participam de 
um concurso de desenho, escrevem cartas para motoristas e assistem a um belo 
espetÃ¡culo de teatro, confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
projeto-samba-crianca-virou-livro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto: Samba crianÃ§a, virou livro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alegria, alegria!!!! Ã‰ isso aÃ- minha gente! Vamos fazer barulho mesmo!A 
fantÃ¡stica Editora Multifoco aprovou o meu projeto e vai publicar o livro 
"Samba, CrianÃ§a - a histÃ³ria do samba contada para os pequenos" (nome 
provisÃ³rio).
O lanÃ§amento jÃ¡ estÃ¡ marcado para o dia 29 de outubro e serÃ¡ na sede da 
editora, na Lapa.
Quero compartilhar essa alegria com vocÃªs e convidar tds os amigos, 
principalmente os que tem filho(s), que compareÃ§am e dÃªem de presente para 
eles no Dia das CrianÃ§as. Sei que serÃ¡ um presente atrasado, mas a espera Ã© 
compensada pela linda histÃ³ria e pelo evento especial para os pequenos, no dia 
29 de outubro.
Os detalhes do evento serÃ£o postados em breve aqui no blog e serÃ¡ enviado aos 
meus contatos.
Mas, jÃ¡ adiantando para que tds marquem na agenda...

 SÃBADO - 29/out - 16hEspaÃ§o MultifocoAv. Mem de SÃ¡, 126 - LapaInformaÃ§Ãµes: 
21 8761-1818
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
secretaria-de-seguranca-vai-investir-r.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de SeguranÃ§a vai investir R$ 23 milhÃµes para contratar 500 
professores - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Secretaria de SeguranÃ§a vai investir R$ 23 milhÃµes para contratar 500 
professores - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tarde-de-autografos-e-encontro-com-o.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tarde de autÃ³grafos e encontro com o autor Henrique Rodrigues.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O dia 26 de outubro de dois mil e onze ficarÃ¡ gravado em nossas memÃ³rias, 
recebemos a visita de um ex aluno que se tornou um grande escritor e 
pesquisador, Henrique Rodrigues. Henrique veio para uma tarde de autÃ³grafos e 
contaÃ§Ã£o de estÃ³rias em nossa escola, foi uma tarde memorÃ¡vel. Ã‰ importante
trazer exemplos de sucesso para nossos alunos, precisamos dar bons exemplos. 
Sucesso total, participaÃ§Ã£o das crianÃ§as dos professores e de nossa diretora 
Sueli, que vestiu o personagem Bruxa , foi o mÃ¡ximo. Para conhecer melhor a 
abra do escritor Henrique Rodrigues acesse:
http://www.henriquerodrigues.net/about

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teoria-sustentavel-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A teoria sustentÃ¡vel  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A teoria sustentÃ¡vel  CartaCapital
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-na-campanha-contra.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia na campanha contra a dengue!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 27 de outubro fomos convidados para visitar uma feira sobre prevenÃ§Ã£o da 
dengue e saÃºde promovida por nosso parceiro Posto de SaÃºde Edma ValadÃ£o. Foi 
muito legal e nossas crianÃ§as mostraram o que sabiam sobre os temas fomos atÃ© 
entrevistados pela Record!
http://videos.r7.com/dengue-agentes-de-saude-fiscalizam-2-000-imoveis-em-iraja-r
j-/idmedia/4ea99c0be4b0e74d0626be9f.html

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada FÃ¡tima!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertura-do-1-festival-audiovisual-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ABERTURA DO 1Âº FESTIVAL AUDIOVISUAL DA SME- 16/11/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A abertura do festival foi maravilhosa, o filme de abertura foi Fome de arte 
(feito por dois alunos de nossa escola), foi muita emoÃ§Ã£o. Nossa equipe marcou
presenÃ§a nesse momento inesquecÃ-vel! VÃ¡rios filmes interessantes, muita 
criatividade.... amamos tudo...queremos mais ano que vem!!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alfabetizacao-cientifica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AlfabetizaÃ§Ã£o CientÃ-fica!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa escola faz parte do programa Escolas do AmanhÃ£, por isso, recebemos o 
projeto Cientistas do AmanhÃ£. O projeto capacita professores para utilizar kits
de CiÃªncias baseados na metodologia CTC. O projeto Ã© bem interessante para os 
alunos e professores do primeiro segmento, pois Ã© possÃ-vel utilizar o material
desde o ano inicial e alfabetizar as crianÃ§as ensinando CiÃªncias. Ã‰ isso que 
a professora Gwendolyn faz! Alfabetiza seus alunos a partir das aulas de 
CiÃªncias. Confira!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-dr-adao-pereira-nunes-no-jornal-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes no Jornal O dia!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escolas pÃºblicas do Rio ganham prÃªmio de cinemaRio - O Circuito CineCurta 
premiou escolas da rede pÃºblica do Rio que apresentaram os melhores trabalhos, 
a partir dos 16 curtas-metragensnacionaisexibidos, debatidos e votados em nove 
colÃ©gios estaduais e municipais. No total, 8 milalunosparticiparam, durante 
todo o mÃªs de novembro, do projeto cultural - criado pela atriz e produtora 
cultural, Juliana Teixeira.A primeira colocada foi a Escola Municipal Virgilio 
Francisco, de Coelho Neto, Zona Norte do Rio. A Escola Municipal Roma, em 
Copacabana, na Zona Sul, e o Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, em IrajÃ¡, ficaram em 
segundo e terceiros lugares, respectivamente.De acordo com Juliana Teixeira, o 
Circuito CineCurta mobilizou, ao longo do mÃªs, alunos e professores das escolas
onde foi apresentado. Os alunos absorvem bem o conteÃºdo dos filmes e ficam 
conhecendo um pouco mais do paÃ-s e do cinemabrasileiro, diz. Ao fim de cada 
sessÃ£o, hÃ¡ um debate, no qual Ã© distribuÃ-do um kit com material escolar e 
uma apostila especÃ-fica sobre o curta-metragem exibido. Com o material nas 
mÃ£os, Ã© proposto aos alunos desenvolverem trabalhos com suas impressÃµes sobre
os filmes.As apostilas contÃªm vÃ¡rias sugestÃµes para que os professores as 
apliquem em salas de aula, a partir da temÃ¡tica dos filmes. Nosso objetivo Ã© 
fazer com que o cinema funcione como uma ferramenta pedagÃ³gica, auxiliando na 
absorÃ§Ã£o do conteÃºdo formal do ensino, explica Juliana Teixeira.Os 
curtas-metragens selecionados, muitos deles premiados em festivais noBrasile no 
exterior, sÃ£o de vÃ¡rios gÃªneros - ficÃ§Ã£o, documentÃ¡rio ou animaÃ§Ã£o -, 
mas obedecem a um critÃ©rio bÃ¡sico, jÃ¡ que serÃ£o exibidos para crianÃ§as e 
adolescentes: nÃ£o podem conter cenas de violÃªncia, sexo ou xingamentos.Com 
informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 1 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CINEMA NA PRAÃ‡A

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossa escola recebeu no mÃªs de outubro o projeto cinema na praÃ§a.O projeto 
funciona com exibiÃ§Ãµes de filmes para alunos e oficina de curta metragem para 
as turmas de quinto ano.Assistimos diversos filmes entre eles: Eu e meu 
guarda-chuva.

Página 160



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 Postado por:Carlos Salathiel monitor

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ Gisele, obrigada pela sua visita e pelos seus comentÃ¡rios...fiquei muito 
feliz ! Passei por aqui para conhecer um pouco do seu cantinho. ApareÃ§a sempre 
que puder e se precisar de algo, Ã© sÃ³ escrever. Mil beijocas. Paz e Luz! 
O cantinho da escola aonde trabalho, que tambÃ©m criei e posto Ã© 
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com. Se quiser conhecer....AtÃ© 
breve.
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CIRCUITO CINE CURTAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Hoje dia 07/11/2011 foi um dia diferente em nossa escola, recebemos a visita do 
projeto cine curtas .Aconteceram exibiÃ§Ãµes durante todo o dia.Alunos e 
professores puderam assistir diversas curtas destinados ao pÃºblico infantil.O 
projeto foi bem bacanaporque o tema gerador desse ano Ã© Historia do cinema.
 Fotografia: AlunoLucas de PaulaPostagem:Aluno Carlos Salathiel
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Clipping de EducaÃ§Ã£o: SÃ³ pelo tablet: ColÃ©gio do Rio elimina uso do pape...
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Clipping de EducaÃ§Ã£o: SÃ³ pelo tablet: ColÃ©gio do Rio elimina uso do pape...:
O material escolar estÃ¡ sendo substituÃ-do por um Ãºnico item. No lugar da 
mochila abarrotada de livros, cadernos e lÃ¡pis, um tablet reÃºne tod...
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

COMUNICADO IMPORTANTE:  NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃƒ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

MudanÃ§a na sequÃªncia de algumas UnidadesPara melhor adequar a grade curricular
do Programa Ã s demandas dos professores, representantes da E/SUBE/CED, da 
Sangari e um grupo de 10 (dez) professores convidados analisaram a sequÃªncia 
das Unidades e decidiram realizar algumas inversÃµes. A partir de 2012, a nova 
grade curricular de CiÃªncias para as escolas do Programa ficarÃ¡ organizada da 
seguinte forma:Grade   Curricular Cientistas do AmanhÃ£ para 
2012/2013AnoUnidades - MÃ³dulo IUnidades - MÃ³dulo IIUnidades - MÃ³dulo III1Âº 

 anoAnimaisÃguaLuz, Cores e Sombras2Âº anoSeres VivosArVida das Plantas3Âº 
anoCiclos de VidaTransformaÃ§ÃµesSolo4Âº anoTempo e ClimaRochas e MineraisCorpo 

 Humano5Âº anoEcossistemasVida dos AnimaisTerra, Sol e Lua6Âº anoÃgua, Solo e 
RochasEnergia e MatÃ©ria nos EcossistemasUniverso7Âº anoDiversidade das 
PlantasDiversidade dos AnimaisMundo MicroscÃ³pico8Âº anoComposiÃ§Ã£o dos 
AlimentosNutriÃ§Ã£o e LocomoÃ§Ã£o no Organismo HumanoRegulaÃ§Ã£o e ReproduÃ§Ã£o 
no Organismo Humano9Âº anoMateriais e suas PropriedadesReaÃ§Ãµes 
QuÃ-micasMecÃ¢nica*As linhas dos anos que tiveram inversÃ£o de Unidades estÃ£o 
grifadas.DICA: o material das unidades realizadas no MÃ³dulo III de 2011 que se 
repetirÃ£o no MÃ³dulo I de 2012 podem permanecer organizados no armÃ¡rio jÃ¡ 
para o ano que vem!
Entrega do Material do MÃ³dulo I de 2012 em 2011Os materiais do MÃ³dulo I de 
2012 serÃ£o entregues nas escolas de 07 a 11 de novembro de 2011.Como os 
materiais chegarÃ£o com bastante antecedÃªncia, pedimos que a equipe gestora:1) 
faÃ§a apenas a conferÃªncia da quantidade de volumes, conforme informaÃ§Ã£o da 
Carta de Entrega, atÃ© 7 dias apÃ³s a entrega. Se notar a falta de alguma caixa,
por favor, entre em contato com a Central de Atendimento da Sangari 
(0300-789-2038 ou cientistasdoamanha@sangari.com); 2) guarde as caixas lacradas 
em local seguro;3) abra as caixas e realize a conferÃªncia dos itens apenas no 
inÃ-cio do ano letivo de 2012. As escolas terÃ£o atÃ© 30 dias apÃ³s a formaÃ§Ã£o
dos professores (em data a ser definida) para comunicar Ã  Central de 
Atendimento problemas com os materiais dos kits. ApÃ³s essa data, qualquer 
solicitaÃ§Ã£o de envio ou reposiÃ§Ã£o deverÃ¡ ser realizada por meio de Ficha de
OcorrÃªncia.
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Quantidade de material por kitPara facilitar a produÃ§Ã£o dos kits e a 
conferÃªncia e organizaÃ§Ã£o dos materiais nas escolas, a partir de agora todos 
os kits de um mesmo ano escolar serÃ£o entregues com o mesmo tamanho, 
independentemente do nÃºmero exato de alunos por turma. Os kits serÃ£o montados 
de acordo com a mÃ©dia de alunos por turma de todas as escolas do Programa, por 
ano escolar.A partir do MÃ³dulo I de 2012, os kits terÃ£o os seguintes 
tamanhos:1Âº, 2Âº e 3Âº anos: kits para 28 alunos4Âº ano: kits para 32 alunos5Âº
ao 9Âº anos: kits para 36 alunosSe necessÃ¡rio, solicitamos aos professores que 
realizem os experimentos com grupos de 5 alunos, ao invÃ©s de 4. Desse modo, a 
quantidade do kit deverÃ¡ ser suficiente para a realizaÃ§Ã£o das atividades em 
todas as turmas.Os livros dos alunos serÃ£o entregues novamente, para o nÃºmero 
total de alunos de cada turma, no 4Âº ano de uso da Unidade, da mesma forma que 
os demais livros do PNLD. Por isso, em 2012 serÃ£o entregues apenas os livros 
das Unidades que tiveram inÃ-cio em 2009. Para o mÃ³dulo I, serÃ£o enviados em 
novembro livros das Unidades Tempo e Clima (4Âº ano) e Diversidade das Plantas 
(7Âº ano) na mesma quantidade de alunos prÃ©-determinada para o kit. Caso a 
turma tenha mais alunos que o previsto para o kit padrÃ£o, o ajuste serÃ¡ feito 
no inicio de 2012, com base na primeira lista de movimentaÃ§Ã£o de matrÃ-culas 
disponibilizada pela SME Ã  Sangari.Ressaltamos que os materiais nÃ£o 
consumÃ-veis, enviados Ã s escolas em 2009 e 2010, nÃ£o serÃ£o entregues 
novamente em 2012, pois eles tem vida Ãºtil de 5 anos. 

 <COMENTÃRIOS>
Gostei da organizaÃ§Ã£o do primeiro ano!
Priscilla
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso : Dia mundial sem carro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, por intermÃ©dio da Coordenadoria de 
EducaÃ§Ã£o/Extensividade, vem divulgar o Concurso de slogans Dia Mundial Sem 
Carroque Ã© uma aÃ§Ã£o conjunta entre a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e 
Meio Ambiente.2.O presente concurso tem por objetivo dar continuidade Ã  
participaÃ§Ã£o dos (as) alunos (as) da Rede Municipal de Ensino na divulgaÃ§Ã£o 
e conscientizaÃ§Ã£o do compromisso de todos (as) com a qualidade de vida da 
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populaÃ§Ã£o carioca, por meio da utilizaÃ§Ã£o dos meios de transportes coletivos
e alternativos e da carona solidÃ¡ria. A partir do Dia Mundial Sem Carro (22 de 
setembro) e como uma prÃ¡tica permanente de EducaÃ§Ã£o Ambiental, ressalte-se a 
necessidade de um esforÃ§o conjunto para reduzir as emissÃµes de gÃ¡s carbÃ´nico
entre outros gases, um dos gases mais poderosos que contribuem para as MudanÃ§as
ClimÃ¡ticas.

3. Contamos com a colaboraÃ§Ã£o das Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o, em 
especial, os representantes do GT de EducaÃ§Ã£o Ambiental, no sentido de 
divulgar o concurso e sensibilizar professores e alunos para participarem, 
observando os itens do regulamento (em anexo).
4. Ressaltamos que esta seleÃ§Ã£o de trabalho representa uma sensibilizaÃ§Ã£o 
para a discussÃ£o do tema da Sustentabilidade, junto Ã s Escolas e que todos os 
trabalhos realizados pelos alunos sÃ£o de grande importÃ¢ncia na construÃ§Ã£o de
uma reflexÃ£o coletiva sobre a qualidade de vida na Cidade.
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A distraÃ§Ã£o mora ao lado - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A distraÃ§Ã£o mora ao lado - O Globo
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EducaÃ§Ã£o em 140 caracteres | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EducaÃ§Ã£o em 140 caracteres | Portal Aprendiz
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A educomunicaÃ§Ã£o e suas contribuiÃ§Ãµes na educaÃ§Ã£o integral | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A educomunicaÃ§Ã£o e suas contribuiÃ§Ãµes na educaÃ§Ã£o integral | Portal 
Aprendiz
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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sexta-feira, 11 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

festival audiovisua da SME RJ!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Como na postagem anterior postei apenas o programa 1, segue postagem com os 
demais programas:
2 - FicÃ§Ã£o - Cine GlÃ³ria - dia 17/11 -9 horasPraÃ§a LuÃ-s de CamÃµes, antiga 
PraÃ§a do Russel. GlÃ³ria
CREESCOLAS
VAGAS6
PET TelÃªmaco G. Maia
206
MÃ¡rio Piragibe202
PET Arthur da Costa e Silva10
3
Ciep Patrice Lumumba
207
E. M. SÃ£o SebastiÃ£o203
E. M. Lins de Vasconcelos20

CREJA
101E.M. Orlando Villas Boas
0110E.M. Narcisa AmÃ¡lia
013E.M. George Sumner
012E.M. Bombeiro Geraldo Dias
019NA JoÃ£o Fernandes Filho
01
Total

125
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3 - DocumentÃ¡rio - Cine GlÃ³ria - dia 17 -13hPraÃ§a LuÃ-s de CamÃµes, antiga 
PraÃ§a do Russel. GlÃ³ria

CREESCOLAS
VAGAS
1
Benjamin Constant
2510

Ciep 1Âº de Maio

207
Prof M. Therezinha de C. Machado
2510
Bertha Lutz
209
Ciep Raimundo Ottoni de Castro Maya
3010E.M. Manoel Porto Filho
01 prof.9E.M. Ubaldina JacarÃ©
01 prof.6E.M. Levy Miranda
01 prof.6E.M. Comandante Arnaldo Varela
01 prof.7E.M. TristÃ£o de Athayde 
01 prof.9E.M. Cora Coralina
01 prof.3E.M. Senador JoÃ£o Lyra Tavares
01 prof.7E.M. FinlÃ¢ndia
01 prof.
TOTAL
128
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formando escritores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Claudia,da turma 1402, tem uma missÃ£o: formar escritores. Essa 
missÃ£o tem sido desempenhada com muita dedicaÃ§Ã£o e carinho. A professora cria
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inÃºmeras oportunidades para que os alunos escrevam de maneira criativa. O 
resultado nÃ£o poderia ser melhor: sÃ£o textos alegres e bem escritos de alunos 
do quarto ano . Para encerrar o ano com chave de ouro, seus alunos foram 
premiados no concurso de trabalhos do Circuito cine curtas. Eles fizeram um 
pequeno livro de crÃ-ticas sobre os filmes exibidos na escola e vÃ£o ganhar uma 
festinha...Oba!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formar leitores, com Voltaire? Sim...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Claudia Ã© uma especialista em produÃ§Ã£o textual, mas tambÃ©m 
oportuniza aos alunos importantes momentos de leitura. Nessa atividade ela 
apresentou textos de Voltaire, adaptados para crianÃ§as, e em seguida estimulava
seus alunos a ler para a classe em voz alta com gestos e dramatizaÃ§Ãµes.... 
Leitura da melhor qualidade, formando leitores competentes!
A leitura estimula o cÃ©rebro,Ã© fonte de prazer, nos leva a reflexÃµes, nos dÃ¡
seguranÃ§a e nos auxilia na escrita.JÃ¡ dizia Paulo Freire:"a leitura do mundo 
precede a leitura da palavra"
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³ria da CiÃªncia: O Futuro dos Professores em um Mundo Digital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
HistÃ³ria da CiÃªncia: O Futuro dos Professores em um Mundo Digital: JÃ¡ 
passamos do tempo onde a internet sÃ³ oferecia informaÃ§Ãµes mal elaboradas e 
tendenciosas. Hoje  bancos de dados sÃ£o mantidos por especiali...
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I Festival Audiovisual da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Abertura: dia 16/11Local: Cine Carioca Nova BrasÃ-lia Complexo do 
AlemÃ£oHorÃ¡rio: das 14h Ã s 17hProgramaÃ§Ã£o: - Credenciamento- Abertura com a 
composiÃ§Ã£o da Mesa (Claudia Costin, Bete Bulara, LaÃ-s Bodanzky e Marialva 
Monteiro)- SessÃ£o dos filmes produzidos por alunos e professores da Rede - 
Debate com LaÃ-s Bodanzky e Marialva Monteiro, com mediaÃ§Ã£o de Simone 
MonteiroPrograma 1 - Abertura - Cine Nova BrasÃ-lia

Fome de arte
Ciep AdÃ£o Pereira Nunes
230
A voz do rÃ¡dio
N. A.   Prof. JoÃ£o Fernandes
10
O pintor
N. A.   Grande Otelo
230
Oficina itinerante
N. A.   Copacabana
430
MÃ©dicos e pacientes
N. A.   Leblon
630
Pequeno cordel do sapato voador
N. A.   GrÃ©cia
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3
Pelos caminhos da Bossa Nova
Ciep   Presidente Agostinho Neto
8
Santana eternamente
N. A.   Copacabana
4
Adremued
E. M.   Narcisa AmÃ¡lia
17
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A importÃ¢ncia da inclusÃ£o digital no ensino tradicional | EducaÃ§Ã£o Nota 10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A importÃ¢ncia da inclusÃ£o digital no ensino tradicional | EducaÃ§Ã£o Nota 10
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Economia - Brasil recicla 17,7 bilhÃµes de latas de alumÃ-nio
em 2010

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Economia - Brasil recicla 17,7 bilhÃµes de latas de alumÃ-nio
em 2010
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Desorganizando a educaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Desorganizando a educaÃ§Ã£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Kit fÃ©rias!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ComeÃ§arÃ£o a ser entregues, nas escolas, a partir desta semana, os Kits de 
FÃ©rias destinados aos alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil - PrÃ©-escola Grupo I e aos
alunos do 1Âº, 2Âº e 3Âº Anos. Cada kit estÃ¡ composto de: Almanaque de FÃ©rias,
lÃ¡pis, borracha, apontador, caixa de lÃ¡pis de cera e pasta. A E/SUBE/CRE 
receberÃ¡, tambÃ©m, para repassar Ã s escolas, o livro Jabuti Sabido e Macaco 
Sabido, de Ana Maria Machado, que integrarÃ¡ o kit do 3Âº Ano.
A escola deve recebÃª-los e armazenÃ¡-los, devendo a distribuiÃ§Ã£o acontecer no
dia 24 de novembro. Ã‰ importante que a escola faÃ§a essa entrega de forma 
solene, com a presenÃ§a dos responsÃ¡veis, momento em que deve destacar a 
importÃ¢ncia da utilizaÃ§Ã£o do material durante as fÃ©rias, para maior Ãªxito 
dos alunos em seu processo de aprendizagem.
O Almanaque de FÃ©rias Ã© um caderno de atividades de revisÃ£o que deverÃ¡ ser 
trazido, respondido, no inÃ-cio do ano letivo de 2012, para ser entregue ao 
professor da turma.Reafirmamos a necessidade de os responsÃ¡veis serem 
informados do recebimento desse material e de estimularem seus filhos a 
realizarem as atividades previstas.
 Lembramos, ainda, que as escolas deverÃ£o, por meio da Sala de Leitura, 
oferecer, no mÃ-nimo, 1 livro de Literatura para os alunos do 4Âº ao 8Âº Anos, 
para que seja lido durante as fÃ©rias.
 Solicitamos ciÃªncia desta circular a toda a comunidade escolar.
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MÃ-dia social pioneira diz que a tecnologia vai transformar a educaÃ§Ã£o

Página 170



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10
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Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10

 <COMENTÃRIOS>
Oi Gisele, passei por aqui para agradecer sua visita ao meu blog e o seu 
oferecimento (sobre a o projeto de monitoria). Vou aguardar se definir algumas 
coisas por aqui na escola e entÃ£o se der certo entro em contato com vc e peÃ§o 
uma ajuda...Ok! Muito obrigada !!!Demorei um pouco a vir, porque ando 
trabalhando muito....aliÃ¡s, todas nÃ³s! Muito serviÃ§o, pouco tempo...rsrs. 
AgradeÃ§o sua divulgaÃ§Ã£o ( do blog).Ah! Estou tentando seguir o blog, mais 
estÃ¡ dando erro, depois volto e tento. Boas Provas para todos de sua escola. E 
vamos em frente...Beijocas e tenha uma semana de muita Paz e Luz! AtÃ© breve...

 <COMENTÃRIOS>
querida, estou as ordens, basta mandar um recadinho...BJK
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O conhecimento que vem pelo sabor da gastronomia | EducaÃ§Ã£o Nota 10
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O Feice e sua autobiografia - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br
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O Feice e sua autobiografia - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br
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Objetos de Aprendizagem: O que Ã© TOON DOO?
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Objetos de Aprendizagem: O que Ã© TOON DOO?: O TOON DOO  Ã© um editor de 
HistÃ³rias em Quadrinhos On-Line.   Ele Ã© uma ferramenta que propicia a 
produÃ§Ã£o de histÃ³rias em quadrinhos, um im...
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Pesquisa mostra que apenas 2% dos jovens querem ser professores - EducaÃ§Ã£o - 
Extra Online
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A secretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o participa nesta quarta-feira (dia 09), Ã s
10h30,
do lanÃ§amento do programa Escolher dÃ¡ trabalho, na Escola Municipal Orsina da
Fonseca, na Tijuca. A produÃ§Ã£o, realizada pela Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o,
em parceria com a Multirio, Ã© voltada para alunos do 2 segmento e tem como
objetivo abordar projetos de vida dos estudantes, levando-os a refletir
sobre seus caminhos profissionais e a necessidade de investir desde cedo em suas
escolhas.
Em seus 13 episÃ³dios, a sÃ©rie explora diversas Ã¡reas do mercado, como
gastronomia, comunicaÃ§Ã£o, engenharia, arquitetura, saÃºde, entre outras.
A cada programa, dois profissionais em atividade na Ã¡rea - um de nÃ-vel
tÃ©cnico e outro superior - contam suas experiÃªncias, esclarecem dÃºvidas
e dÃ£o dicas que ajudam a despertar o interesse do jovem em conhecer
as profissÃµes. O programa Escolher DÃ¡ Trabalho Ã© gravado com alunos
de cinco escolas que fazem parte do projeto GinÃ¡sio Experimental Carioca.
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Rafael Parente: Web 3.0 e a democratizaÃ§Ã£o da criaÃ§Ã£o: uma nova ed...
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Rafael Parente: Web 3.0 e a democratizaÃ§Ã£o da criaÃ§Ã£o: uma nova ed...: "A 
nossa polÃ-tica educacional baseia-se em duas enormes falÃ¡cias. A primeira Ã© a
que considera o intelecto como uma caixa habitada por ideia...
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Redes sociais viram febre na busca por emprego. Saiba como achar sua vaga - 
Economia - R7
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Site do escritor Henrique Rodrigues e a emoÃ§Ã£o do nosso encontro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Henrique Rodrigues escreveu em seu site:
Se visitar escolas como autor jÃ¡ Ã© legal, imagina ir naquela onde estudamos 
hÃ¡ mais de 20 anos? Nesta semana, estive no Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, em 
IrajÃ¡. Meu irmÃ£o e eu estudamos lÃ¡ entre 1986 e 88 (uma eternidade!), e foi a
melhor escola onde estudei. NÃ£o sei se porque Ã©ramos muito novos ou se o 
projeto do Ciep estava no auge - a escola tinha todos os recursos materiais e 
humanos, e tudo funcionava -, mas o que ficou para mim foi a educaÃ§Ã£o em 
nÃ-vel de excelÃªncia.Assim como eu, a escola estÃ¡ mais velha, mas mantÃ©m o 
mesmo espÃ-rito. Se cresci, ela diminuiu um pouco, mas estÃ¡vamos lÃ¡. Fui muito
bem recebido pela coordenadora Gisele e a diretora Ademilda. Almocei/merendei (o
mesmo gosto bom!) e depois fiz umas trÃªs sessÃµes de leitura para a garotada. A
escola hoje sÃ³ funciona como Ensino Fundamental, entÃ£o li os meus livros 
infantis e papeei com aqueles meninos tÃ£o parecidos comigo. E foi realmente uma
identificaÃ§Ã£o. O menino Henrique estava ali com eles. Quando me perguntaram 
qual era o meu sonho, respondi que era ser escritor, fazer o que estava fazendo 
ali.Sou muito grato ao Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, com seus alunos e professores 
maravilhosos, por serem parte da minha histÃ³ria.[FOTO]
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Wiki e a aplicaÃ§Ã£o no ensino  Futuro Professor
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Wiki e a aplicaÃ§Ã£o no ensino  Futuro Professor
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106 livros sobre mÃ-dias sociais, comunicaÃ§Ã£o e web para download | Anne 
Mendes
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106 livros sobre mÃ-dias sociais, comunicaÃ§Ã£o e web para download | Anne 
Mendes
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13/12 Tablets e leitores digitais ameaÃ§am a tinta e o papel

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os tablets e os leitores digitais ameaÃ§am tornar o papel obsoleto para os 
editores de livros, revistas e jornais, jÃ¡ que as pessoas cada vez mais se 
habituam a ler asnotÃ-cias, romances e livros de referÃªncia em telas dos mais 
variados formatos."Ã‰ uma questÃ£o de tempo antes que a gente pare de cortar 
Ã¡rvores e que todas as nossas publicaÃ§Ãµes se tornem digitais", afirma o 
analista Tim Bejarin, presidente da Creative Strategies.
Tablets e leitores digitais ameaÃ§am a tinta e o papel
HÃ¡ quatro anos a gigante do comÃ©rciona internetAmazon popularizou a 
utilizaÃ§Ã£o de telas para a leitura de romances com o seu leitor, o Kindle. 
Depois, em 2010, a Apple atiÃ§ou um apetite insaciÃ¡vel por seus tablets iPad, 
ideais para devorar todos os formatos digitais, desde filmes atÃ© revistas e 
livros.O aumento nas vendas dos leitores e tablets devem permitir que as vendas 
globais de livros digitais cheguem a 9,7 bilhÃµes atÃ© 2016, triplicando o 
crescimento de 2011, de acordo com um relatÃ³rio daempresaJuniper Research."O 
mercado para e-books estÃ¡ crescendo rapidamente, a velocidade da mudanÃ§a 
comportamental do consumidor Ã© medida em meses, em vez de anos", disse a 
vice-diretora executiva do Grupo de Estudo do livro (BISG), Angela Bole .De 
fato, os leitores que provam o digital sÃ£o rapidamente conquistados: quase 
metade dos compradores de livros em papel e digitais estÃ£o dispostos a desistir
do papel, caso possam encontrar o que desejam em formato digital. JÃ¡ as 
livrarias correm o risco de desaparecerem. Algumas tentam se defender adotando a
tendÃªncia, como a Barnes  Noble com seu leitor Nook, ou a francesa Fnac com o 
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Kobo by Fnac."Eu estou entre aqueles que pensam que onovoentusiasmo pelos 
e-books desenvolve no povo o interesse geral pela leitura", disse o analista 
Allen Weiner, da Gartner.Estudos mostram que a posse de um leitor tende a 
aumentar o interesse pela leitura, uma boa notÃ-cia para os editores."Toda vez 
que motivamos as pessoas a lerem, independentemente da forma, desencadeamos o 
amor pela leitura", afirmou ele, convencido de que os livros em papel vÃ£o 
manter uma quota do mercado, como livros apreciados em casa."SerÃ¡ que isso vai 
forÃ§ar as editoras a pensarem diferente? Claro, mas esta nÃ£o Ã© a morte da 
ediÃ§Ã£o impressa", disse.Bajarin acredita que vai demorar pelo menos dez anos 
antes da tinta e o papel se tornem obsoletos. "Todas as pessoas com mais de 45 
anos cresceu com este formato e, para muitos, ele serÃ¡ sempre o formato mais 
confortÃ¡vel".Para jornais e revistas, o prazo serÃ¡ mais curto."O papel vai 
desaparecer para jornais, as revistas terÃ£o que encontrar um equilÃ-brio entre 
o papel e o digital", previu Weiner.Atualmente, os jornais gastam um monte de 
papel na impressÃ£o e distribuiÃ§Ã£o, alÃ©m disso, os artigos em papel nÃ£o 
podem chegar ao leitor tÃ£o frescos como os que saem na internet.Portanto, o 
grupo News Corporation lanÃ§ou no inÃ-cio deste ano em Nova York um jornal 
concebido especificamente para o formato digital, o The Daily. Os jornais 
tradicionais melhoraram seus sites e lanÃ§aram ediÃ§Ãµes sob medida para os 
leitores e tabletsEm novembro, a Time Warner nomeou uma especialista em 
publicidade digital, Laura Lang, padroeira da Digitas (Publicis Group), para a 
gestÃ£o do grupo de mÃ-dia Time, o maior editor de revistas dos Estados 
Unidos."As revistas ainda estÃ£o tentando entender como funciona o digital", 
disse Weiner.Quanto aos grupos da internet, eles comeÃ§am em formato de revista:
o Yahoo! lanÃ§ou no mÃªs passado o Livestand, combinando imagens, textos 
estÃ¡ticos e em movimento para o iPad. Ele concorre principalmente com o 
Flipboard, que apresenta na forma de revista eletrÃ´nica vÃ¡rias seleÃ§Ãµes de 
artigos.
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Artigo de Claudia Costin no Jornal do Brasil.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Para nenhuma crianÃ§a ficar invisÃ-velJornal do BrasilClaudia Costin

 A divulgaÃ§Ã£o dos resultados da Prova ABC (AvaliaÃ§Ã£o Brasileira do Final do 
Ciclo da AlfabetizaÃ§Ã£o) evidenciou que as crianÃ§as brasileiras de 3Âº ano do 
ensino fundamental tÃªmdesempenhodeficiente tanto em leitura quanto em escrita. 
Isto certamente explica dois fenÃ´menos associados: a elevada retenÃ§Ã£o e a 
presenÃ§a de grande nÃºmero de analfabetos funcionais nas escolas. Estas 

Página 176



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
crianÃ§as, ao nÃ£o terem seu problema de aprendizado resolvido, acumulam 
fracassos que, no limite, acarretam o abandono escolar ou o desinteresse pelo 
conteÃºdo das aulas. Na verdade, as causas que levam a crianÃ§a a nÃ£o aprender 
nÃ£o costumam ser enfrentadas. Para mudar este triste quadro, Ã© necessÃ¡rio 
umprojetode intervenÃ§Ã£o integrado que ajude a, por um lado, realfabetizar este
exÃ©rcito de analfabetos funcionais que a escola hoje produz e, por outro, 
assegurar uma boa alfabetizaÃ§Ã£o inicial para todas as crianÃ§as.Ã‰ este 
projeto que estamos implantando, hÃ¡ quase trÃªs anos, na rede municipal 
carioca. Ao chegar aqui, constatei que contÃ¡vamos com 28 mil analfabetos 
funcionais no 4Âº, no 5Âº e no 6Âº anos. Estas crianÃ§as foram passando para a 
frente, e suas dificuldades nÃ£o eram superadas, nÃ£o eram avaliadas de forma 
sistemÃ¡tica, nÃ£o havia reforÃ§o escolar, em suma, nÃ£o aprendiam a ler e a 
escrever. A primeira iniciativa foi reforÃ§ar a alfabetizaÃ§Ã£o inicial, 
fornecendo materiais de apoio ao professor, e oferecer uma capacitaÃ§Ã£o 
intensiva para cerca de 3 mil professores de 1Âº e 2Âº anos.Estabelecemos uma 
meta clara: conseguir alfabetizar todas as crianÃ§as no 1Âº ano, alÃ©m de uma 
estratÃ©gia centrada em trÃªs eixos: capacitar constantemente, garantir 
supervisÃ£o pedagÃ³gica e avaliar cada passo, para dar informaÃ§Ãµes mais 
precisas ao professor, aogestorescolar e Ã  rede. Assim, realizamos trÃªs 
avaliaÃ§Ãµes para assegurar que o professor tenha uma visÃ£o clara de sua turma:
uma diagnose inicial, para que ele saiba em que estÃ¡gio de letramento o aluno 
chega a ele no inÃ-cio do 1Âº ano; uma segunda avaliaÃ§Ã£o no meio do ano, para 
que possa acompanhar os avanÃ§os e corrigir o rumo; e, no final do ano, uma 
avaliaÃ§Ã£o externa, a prova AlfabetizaRio, parainformarao professor, Ã  escola 
e Ã  rede se foi possÃ-vel alfabetizar a todos.Junto com estes dados, sabe-se a 
cada etapa o nome das crianÃ§as que necessitam de reforÃ§o escolar mais 
intensivo. NinguÃ©m pode ficar invisÃ-vel! A segunda aÃ§Ã£o importante frente ao
quadro encontrado foi a de realfabetizar praticamente todos os analfabetos 
funcionais de 4Âº a 6Âº ano, encontrados no inÃ-cio de 2009. Os professores 
receberam capacitaÃ§Ã£o e instrumentos necessÃ¡rios para ensinar a ler e a 
escrever estas crianÃ§as, muitas delas com sÃ©ria defasagem idade-sÃ©rie.O 
resultado foi impressionante: os alunos conseguiram prosseguir sua trajetÃ³ria 
educacional, com seu problema resolvido. Recebi no meu gabinete hÃ¡ cerca de um 
mÃªs as dez professoras alfabetizadoras de 1Âº ano que obtiveram os melhores 
resultados no AlfabetizaRio. Perguntei-lhes sobre suas estratÃ©gias. Adotaram 
diferentes metodologias e recursos (para alÃ©m do livro didÃ¡tico e dos 
materiais que lhes fornecemos), mas um aspecto estava presente nas prÃ¡ticas de 
todas: enxergar cada aluno e entender que seu papel nÃ£o era apenas o de dar 
aulas para o conjunto da classe, mas assegurar que cada um aprendesse.Claudia 
CostinÃ© secretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do municÃ-pio do Rio de Janeiro
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C. E. Erich Walter Heine: C.E Erich Walter Heine-Alunos da 10Âª CRE classific...
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C. E. Erich Walter Heine: C.E Erich Walter Heine-Alunos da 10Âª CRE 
classific...: EstÃ£o sendo realizadas, de 16 a 19 de novembro de 2010, as 
matrÃ-culas dos alunos aprovados nas provas de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica 
e na...
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CalendÃ¡rio 2012!
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 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe 
sÃ£oconferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do artigo 12, da Lei nÂº 9.394,de 20 de 
dezembro de 1996, que prevÃª como incumbÃªncia dos estabelecimentosde ensino 
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas,observando-se, para tanto, o que determina o inciso I do artigo 
24, do referidodiploma legal;CONSIDERANDO o que dispÃµe o inciso V, do artigo 
67, da Lei nÂº 9.394,de 20 de dezembro de 1996, quanto ao dever dos sistemas de 
ensinode assegurar perÃ-odo reservado a estudos, planejamentos e 
avaliaÃ§Ã£oincluÃ-do na carga horÃ¡ria de trabalho dos profissionais de 
educaÃ§Ã£o,RESOLVE:Art. 1.Âº Fica instituÃ-do, na forma dos Anexos que 
acompanham a presenteResoluÃ§Ã£o, o CalendÃ¡rio Escolar para o ano de 2012, 
concernente Ã  EducaÃ§Ã£o Infantil,ao Ensino Fundamental e Ã  EducaÃ§Ã£o de 
Jovens e Adultos, nas Escolas PÃºblicas doSistema Municipal de Ensino.Art. 2.Âº 
O Conselho de Classe (COC) serÃ¡ realizado dentro do perÃ-odo assinaladocom A 
(AvaliaÃ§Ã£o), destinando-se apenas um dia para cada grupo de turmas 
egarantindo-se o dia letivo para as demais turmas da escola.Art. 3.Âº Esta 
ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 02 de 
dezembro de 2011.
Claudia Costin
[FOTO]
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio de pagamento 2012.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Prefeitura do Rio de Janeiro jÃ¡ definiu que vai manter seu mecanismo de 
pagamento. Pensionistas e inativos no primeiro dia Ãºtil e os ativos no segundo 
dia Ãºtil. Falta apenas a assinatura do prefeito Eduardo Paes. O DiÃ¡rio Oficial
deve publicar amanhÃ£ o calendÃ¡rio oficial e, como de costume, sairÃ£o somente 
as datas do primeiro semestre
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concertos-interativos-no-ciep-dr-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concertos Interativos no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

IrajÃ¡! IrajÃ¡!(retirado do blog concertos interativos)quinta-feira, novembro 
24th, 2011[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
crianca-que-faz-pre-escola-aprende.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CrianÃ§a que faz prÃ©-escola aprende melhor matemÃ¡tica e reduz atraso escolar, 
diz estudo | Portal Aprendiz
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CrianÃ§a que faz prÃ©-escola aprende melhor matemÃ¡tica e reduz atraso escolar, 
diz estudo | Portal Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A educaÃ§Ã£o em tempos do Twitter   JosÃ© Manuel Moran

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Especialista em projetos de mudanÃ§a na educaÃ§Ã£o presencial e a 
distÃ¢nciaDiretor de EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia da Universidade Anhanguera-Uniderp
Com todos os recursos mÃ³veis e em rede,

muitas questÃµes nos desafiam como educadores:

1. O papel do professor muda cada vez mais: Ensina menos, orienta mais, articula
melhor. Ele se aproxima mais dos alunos, se movimenta mais entre eles.

2. Os tempos das aulas se tornam mais densos, para realizar atividades 
interessantes, que possam ser pesquisadas, produzidas, apresentadas e avaliadas 
no mesmo espaÃ§o e tempo. SÃ£o inviÃ¡veis as aulas de 50 minutos.

3. As aulas nÃ£o se resumem sÃ³ aos momentos presenciais. Aumenta a integraÃ§Ã£o
com os ambientes digitais, com os ambientes colaborativos, com as tecnologias 
simples, fÃ¡ceis, intuitivas.

4. Os espaÃ§os se multiplicam, mesmo sem sair do lugar (mÃºltiplas atividades 
diferenciadas na mesma sala). O conteÃºdo pode ser disponibilizado digitalmente.
Predominam as atividades em tempo real interessantes, desafios, jogos, 
comunicaÃ§Ã£o com outros grupos.

5. HÃ¡ uma exigÃªncia de maior planejamento pelo professor de atividades 
diferenciadas, focadas em experiÃªncias, em pesquisa, em colaboraÃ§Ã£o, em 
desafios, jogos, mÃºltiplas linguagens. Forte apoio de situaÃ§Ãµes reais, de 
simulaÃ§Ãµes.

6. Ganha importÃ¢ncia maior a presenÃ§a do aluno-monitor, que apÃ³ia os colegas 
e ajuda o professor, tanto nas atividades como nas orientaÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas.
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7 Aumenta a integraÃ§Ã£o de ambientes digitais mais organizados (como o Moodle) 
com recursos mais abertos, personalizados, grupais, informais (web2.0) em todas 
as etapas de um curso. Para motivar, ilustrar, disponibilizar, pesquisar, 
interagir, produzir, publicar, avaliar com o envolvimento de todos.

8. Quanto mais tecnologias, maior a importÃ¢ncia de profissionais competentes, 
confiÃ¡veis, humanos e criativos. A educaÃ§Ã£o Ã© um processo de profunda 
interaÃ§Ã£o humana, com menos momentos presenciais tradicionais e mÃºltiplas 
formas de orientar, motivar, acompanhar, avaliar.

9. Ã‰ imenso - e mal explorado - o campo de inserÃ§Ã£o da escola na comunidade, 
de diÃ¡logo com pais, bairro, cidade, mundo, com atividades presenciais e 
digitais.

10. Podemos ter modelos de organizaÃ§Ã£o de aulas, atividades e de materiais 
formatados para todo o paÃ-s. SÃ³ nÃ£o podem ser aplicados ao pÃ© da letra nem 
ficarmos refÃ©ns deles. Podem servir como roteiros de orientaÃ§Ã£o dos alunos, 
personalizando-os, dando-lhes a nossa cara, indo alÃ©m do que estÃ¡ previsto.

11. A educaÃ§Ã£o continuada, permanente, para todos, formal e informal, 
presencial e a distÃ¢ncia, abre imensos horizontes profissionais, 
metodolÃ³gicos, mercadolÃ³gicos, que mal vislumbramos ainda. Tudo estÃ¡ para ser
feito, experimentado e reinventado de forma diferente. A educaÃ§Ã£o pode ser o 
campo mais fÃ©rtil da reinvenÃ§Ã£o, porque todas as pessoas, em todas as idades 
e condiÃ§Ãµes, precisam desesperadamente de ajuda em mÃºltiplos campos: da 
formaÃ§Ã£o inicial Ã  super-especializada.

12.Diante de tantas mudanÃ§as, tudo o que fizermos para inovar na educaÃ§Ã£o 
serÃ¡ pouco.________________Texto inspirado no meu livroA educaÃ§Ã£o que 
desejamos: novos desafios e como chegar lÃ¡. 4Âª ed., Campinas: Papirus, 2009.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entrega do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Dia 13 de dezembro vai ficar na memÃ³ria de nossa equipe, recebemos a menÃ§Ã£o 
honrosa do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ na Ã¡rea de EducaÃ§Ã£o. A diretora Ademilda 
representou a escola e falou um pouco de nossa experiÃªncia como Escola do 
AmanhÃ£! Muito trabalho e dedicaÃ§Ã£o para fazer diferenÃ§a na EducaÃ§Ã£o 
pÃºblica, obrigada a melhor equipe do Rio de Janeiro e aos parceiros ( Bairro 
Educador, Sangari, Rafael Parente ).
[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Equipe da Unesp cria jogo educativo 'verde' - vida - versaoimpressa - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Equipe da Unesp cria jogo educativo 'verde' - vida - versaoimpressa - EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ExposiÃ§Ã£o Ãgua, em cartaz no Museu HistÃ³rico Nacional, no Rio de Janeiro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
  Ãgua Ã© uma itinerÃ¢ncia da mostra Ãgua na OCA, que esteve em SÃ£o Paulo entre 
2010 e 2011,
com pÃºblico de 201.320 pessoasLuciano Milhomem - Instituto Sangari
Doce ou salgada, abundante ou escassa, aliada ou adversÃ¡ria, pura ou poluÃ-da, 
lÃ-quida
ou impenetrÃ¡vel, a Ã¡gua cobre cerca de 70% da Ã¡rea da Terra na forma de 
oceanos,
mares, rios, lagos e geleiras. Ã‰ fundamental para a existÃªncia do ser humano e

 de todos os organismos vivos. A exposiÃ§Ã£oÃguatrata justamente dessa relaÃ§Ã£o
entre a Ã¡gua e o planeta, enfatizando o que essa substÃ¢ncia representa para o 
Brasil
e sua populaÃ§Ã£o, detentores do maior manancial aquÃ-fero do Globo.Em cartaz no
Museu HistÃ³rico Nacional, no Rio de Janeiro, de 23 de novembro atÃ© 22 de 
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marÃ§o,

 Ãguatem curadoria artÃ-stica de Marcello Dantas e cientÃ-fica de Gustavo Accacio
e MÃ¡rio D. Domingos.Aliando ciÃªncia, arte e tecnologia, a mostra apresenta 
instalaÃ§Ãµes interativas, obras de arte,
peÃ§as de acervo museolÃ³gico, aquÃ¡rios virtuais e instalaÃ§Ãµes audiovisuais, 
que ocupam
os 1000m do Museu de HistÃ³ria Natural do Rio de Janeiro. Idealizada e realizada
pelo

 Instituto Sangari,Ãguatem patrocÃ-nio daIBMe copatrocÃ-nio daAMILe
  doMovimento CyandaAMBEV.ÃguaÃ© uma itinerÃ¢ncia da mostraÃgua na OCA, que esteve

em SÃ£o Paulo entre 2010 e 2011,
com pÃºblico de 201.320 pessoas.Entre outras questÃµes, a mostra aborda os 
problemas relacionados Ã  qualidade e Ã 
disponibilidade desse recurso na sociedade e nos ecossistemas. A exposiÃ§Ã£o 
tambÃ©m
sugere aÃ§Ãµes para o uso sustentÃ¡vel da Ã¡gua e pretende chamar a atenÃ§Ã£o 
para o modo
como as pessoas em geral utilizam os recursos hÃ-dricos.Programa educativoComo 
em todas as exposiÃ§Ãµes doInstituto Sangari, desenvolve-se um Programa
Educativo diferenciado, que visa estimular o interesse de alunos e professores 
pelo assunto
da mostra e fazer com que esse pÃºblico se aproprie do conhecimento e aplique
o que foi aprendido em seu cotidiano. O programa inclui:Monitoria: Visitas 
guiadas com educadores para escolas e grupos.Material Educativo: DistribuÃ-do 
aos educadores e alunos para o enriquecimento
das visitas e aulas.LaboratÃ³rios de Aprendizagem: Atividade prÃ¡tica voltada 
para os alunos,
que visa instigar a curiosidade, a capacidade de observaÃ§Ã£o e reflexÃ£o sobre 
os
fenÃ´menos observados.O programa educativo serÃ¡ de 27 de fevereiro a 16 de 

 marÃ§o de 2012.CuradoriaÃguatem dois tipos de curadoria, uma cientÃ-fica e outra
artÃ-stica. Seguem informaÃ§Ãµes
sobre os curadores.Curador artÃ-sticoMarcello Dantas- Designer, documentarista e
artista multimÃ-dia, Ã© formado em
Cinema e TelevisÃ£o pela New York University e pÃ³s-graduado em 
TelecomunicaÃ§Ãµes.
Estudou HistÃ³ria da Arte e Teoria de Cinema em FlorenÃ§a, na ItÃ¡lia, e 
RelaÃ§Ãµes
Internacionais e Diplomacia em BrasÃ-lia.Em seu currÃ-culo, incluem-se prÃªmios 
de melhor documentÃ¡rio na Bienale Internationale
du Film Sur LArt, do Centro Georges Pompidou, em Paris, e o prestigioso ID 
Design
Award, da Business Week. Foi responsÃ¡vel pela curadoria da exposiÃ§Ã£o Bossa na
OCA
e direÃ§Ã£o artÃ-stica do Museu da LÃ-ngua Portuguesa.Curadores 
cientÃ-ficosGustavo de Mattos Accacio- BiÃ³logo, doutor em Zoologia pela 
Universidade de SÃ£o Paulo (USP),
com tese na Ã¡rea de fragmentaÃ§Ã£o ecossistÃªmica e biologia da conservaÃ§Ã£o.
Accacio Ã© consultor ambiental desde 1993, atuando como especialista em 
biodiversidade,
em estudos de impacto ambiental, planos de manejo, gerenciamento ambiental e
planejamento sistemÃ¡tico da conservaÃ§Ã£o.Mario Domingos- Doutor em CiÃªncias 
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da Engenharia Ambiental pela Universidade
de SÃ£o Paulo, atualmente Ã© professor titular da Universidade de Santo Amaro,
da Universidade Cidade de SÃ£o Paulo, professor adjunto das Faculdades 
Integradas
de SÃ£o Paulo e da Universidade Metodista de SÃ£o Paulo.Renato Kipnis- Bacharel 
em HistÃ³ria pela Universidade de SÃ£o Paulo,
Ph.D. em Antropologia/ Arqueologia, pela University of Michigan - Ann Arbor,
e pÃ³s-doutorando pela Universidade de SÃ£o Paulo. Coordenador de projetos
e estudos em arqueologia e patrimÃ´nio histÃ³rico-cultural da Scientia 
Consultoria CientÃ-fica.
Tem vÃ¡rios artigos publicados e participaÃ§Ãµes em congressos de arqueologia e
ecologia, inclusive como organizador de simpÃ³sios 
temÃ¡ticos.OrganizadoresInstituto SangariFundado em 2003, o Instituto Sangari 
tem como missÃ£o democratizar o acesso ao
conhecimento e promover a cultura cientÃ-fica como instrumento de inclusÃ£o 
social
e de cidadania. Com esse foco, realiza projetos que articulam CiÃªncia, Cultura 
e
EducaÃ§Ã£o e utiliza diversos recursos para criar experiÃªncias lÃºdicas e 
educativas,
primando pela interatividade e pelo olhar artÃ-stico. Para concretizar essas 
iniciativas,
o Instituto Sangari firma parcerias com Ã³rgÃ£os pÃºblicos, organizaÃ§Ãµes do 
terceiro setor
e empresas privadas. A parceria com o Museu de HistÃ³ria Natural de Nova York
Ã© um exemplo de sucesso, que trouxe ao Brasil, com total exclusividade,

 as mostrasDarwin,RevoluÃ§Ã£o GenÃ´mica, EinsteineÃguaque juntas receberam
mais de um milhÃ£o de visitantes.Museu HistÃ³rico NacionalO Museu HistÃ³rico 
Nacional, criado em 1922, Ã© um dos mais importantes museus do Brasil.
ReÃºne um acervo de 349.067 itens, entre os quais a maior coleÃ§Ã£o de 
numismÃ¡tica da AmÃ©rica Latina.
O conjunto arquitetÃ´nico que abriga o Museu desenvolveu-se a partir do Forte de
Santiago,
na Porta do CalabouÃ§o, um dos pontos estratÃ©gicos para a defesa da cidade do 
Rio de Janeiro.PatrocinadoresPatrocÃ-nio:IBMCopatrocÃ-nio:AMBEV/Movimento 

 CyaneAmilApoio: LatinStock, PetrobrÃ¡s, Museu do Ãndio.Projeto com incentivo da 
Lei Rouanet.
Museu HistÃ³rico NacionalPraÃ§a Marechal Ã‚ncora - PrÃ³ximo Ã  PraÃ§a XV
20021-200 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 25509220 / 25509224HorÃ¡riosDe3Âª a 6Âª Feira- das 10h Ã s 17 h
SÃ¡bados, Domingos e Feriados- das 14h Ã s 18 hFechado Ã s segundas-feiras; dias
24, 25 e 31 de dezembro de 2011; 01 de janeiro
e 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro de 2012.IngressosInteira: R$ 20,00
Meia: R$ 10,00 (estudantes, professores e idosos de 60 a 65 anos -
mediante apresentaÃ§Ã£o de documento ou carteirinha da instituiÃ§Ã£o)
Escolas agendadas: R$ 16,00 por aluno*Domingos - preÃ§o especial:
Inteira: R$ 14,00
Meia: R$ 7,00 (estudantes, professores e idosos de 60 a 65 anos -
mediante apresentaÃ§Ã£o de documento ou carteirinha da instituiÃ§Ã£o).
No segundo domingo de cada mÃªs, a entrada Ã© gratuita.Entrada gratuita(mediante
comprovaÃ§Ã£o): CrianÃ§as de atÃ© cinco anos de idade;
maiores de 65 anos; sÃ³cios doInternational Council of Museums- ICOM;
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guias de turismo e estudantes de museologia.Escolas pÃºblicas agendadas: isentas
de pagamento*O valor garante o acesso aos seguintes serviÃ§os do Programa 
EducativoHorÃ¡rio reservado para a visita guiadaVisita guiada por monitores 
especializadosMaterial do aluno para cada um dos participantesMaterial do 
professor para professores acompanhantes.
CONTATOSDÃºvidas, crÃ-ticas ou 
sugestÃµes:aguariodejaneiro@institutosangari.org.br
Imprensa:luciano.milhomem@sangari.com
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura do quinto ano,muita emoÃ§Ã£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Final de ano, mais duas turmas concluem uma etapa e participam do ritual de 
formatura, saudades e esperanÃ§a em um futuro melhor para todos...momentos para 
guardar na memÃ³ria!

 <COMENTÃRIOS>
Muito lindo.. essas crianÃ§as merecem e precisam do excelente trabalho que vcs 
realizam aÃ-!! bjs

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada querida! Minha equipe Ã© um primor realmente...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 6 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Informativo CIEDS Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InovaÃ§Ã£o Ã© o destaque da entrega do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CIEE, Instituto Unibanco, Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio e diretoria 
do Ciep AdÃ£o Pereira Nunes sÃ£o homenageados pela Casa de MauÃ¡Muita emoÃ§Ã£o 
na entrega do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o, nesta terÃ§a-feira (13/12), 
iniciativa do Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o da AssociaÃ§Ã£o Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ). Com iniciativas que ajudam a combater a evasÃ£o escolar 
em Ã¡reas violentas ou que promoveram a inserÃ§Ã£o de jovens no mercado de 
trabalho, a premiaÃ§Ã£o contemplou prÃ¡ticas inovadoras que contribuÃ-ram para o
desenvolvimento do processo pedagÃ³gico.O 2Âº vice-presidente da ACRJ, Francisco
Horta, abriu a cerimÃ´nia e destacou a importÃ¢ncia da premiaÃ§Ã£o.
Temos que premiar a educaÃ§Ã£o, que Ã© o segmento mais importante para um paÃ-s.
Se houvesse mais investimentos neste setor, nÃ£o terÃ-amos tantos problemas 
sociais, especialmente ligados Ã  criminalidade. Em muito boa hora, outorgamos 
uma bela iniciativa e foi uma vitÃ³ria do mÃ©rito, disse Francisco Horta.O 
presidente do Conselho, Celso Niskier, explicou que o foco do prÃªmio foi a 
relevÃ¢ncia, responsabilidade social e a inovaÃ§Ã£o.Encerramos o ano 
satisfeitos, com projetos que sÃ£o a verdadeira educaÃ§Ã£o, que nÃ£o Ã© feita 
sÃ³ nos gabinetes, mas sim por profissionais que enfrentam o calor e outras 
adversidades do ambiente externo, mas que, com amor ao ensino, nÃ£o desistem, 
comentou Celso Niskier.A secretÃ¡ria municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, Claudia 
Costim, ao receber o prÃªmio pelo projeto Escolas do AmanhÃ£, da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, desenvolvido em 150 unidades localizadas em 
Ã¡reas de risco e que tem como objetivo ajudar alunos com traumas provocados 
pela violÃªncia.Claudia Costim explicou que, quando observou o rendimento dos 
alunos do Conjunto do AlemÃ£o, Rocinha e Senador CamarÃ¡, constatou que estes 
eram os piores da rede e que, por isso, nÃ£o exitou buscar uma soluÃ§Ã£o para o 
problema.Onde estÃ¡ a violÃªncia estÃ¡ o desempenho fraco. Estes alunos nÃ£o 
precisam de compaixÃ£o, mas de educaÃ§Ã£o de qualidade, melhor que nas escolas 
particulares. Quando o projeto comeÃ§ou, a evasÃ£o dos alunos do projeto era de 
5,1%, enquanto que na rede era 2%. No final de 2010, chegamos a 3%. TÃ-nhamos 
carÃªncia de professores, hoje nÃ£o temos mais. E Ã© em nome das 108 mil 
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crianÃ§as atendidas pelo Escolas do AmanhÃ£ que agradeÃ§o este prÃªmio, comentou
Claudia Costim.Em seguida, foi a vez da entrega do prÃªmio ao presidente do 
CIEE, o ex-secretÃ¡rio estadual de EducaÃ§Ã£o, Arnaldo Niskier, em homenagem ao 
programa Aprendiz do Futuro, trabalho que a instituiÃ§Ã£o desenvolve em parceria
com a FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho. A iniciativa capacita jovens para o primeiro 
emprego, com material didÃ¡tico inovador que promove a integraÃ§Ã£o entre os 
estudantes, futuros profissionais, com o mercado de trabalho.A premiaÃ§Ã£o se 
refere a uma das vertentes do CIEE, em prÃ¡tica hÃ¡ quatro anos. Hoje 
conseguimos atender 4,4 mil jovens entre 14 e 24 anos, com uma equipe de apoio 
que trabalha com metas, sempre querendo ultrapassÃ¡-las. Fico feliz em ouvir a 
secretÃ¡ria Claudia Costim mostrar, em poucas palavras, o trabalho que 
desenvolve Ã  frente da Secretaria. Sabemos que o Ã-ndice de evasÃ£o vem 
regredindo, apesar do nÃ-vel precÃ¡rio das condiÃ§Ãµes de trabalho. NÃ£o vejo 
condiÃ§Ãµes de progredir sem que haja o perÃ-odo integral para os estudantes. 
Quando se fala em qualidade de ensino universalizado, nÃ£o existe nos Ensinos 
Fundamental e MÃ©dio, nem em quantidade nem em qualidade - temos um ensino 
Ã³rfÃ£o, o que Ã© combatido com instituiÃ§Ãµes como o CIEE e o Instituto 
Unibanco, analisou Arnaldo Niskier.A premiaÃ§Ã£o seguinte foi para o Instituto 
Unibanco, que que realiza o Projeto Jovens do Futuro, cujo objetivo Ã© melhorar 
a qualidade do Ensino MÃ©dio pÃºblico. A iniciativa Ã© desenvolvida em vÃ¡rios 
estado do PaÃ-s, atinge 2,5 milhÃµes de estudantes e chegarÃ¡ Ã  marca de trÃªs 
mil unidades atendidas nos prÃ³ximos trÃªs anos. Em alguns estados, serÃ¡ 
incorporado Ã  administraÃ§Ã£o estadual como polÃ-tica pÃºblica.Ao receber a 
homenagem, a superintendente do Instituto Unibanco, Wanda Engel, que Ã© 
ex-professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), observou 
complementariedade entre os trabalhos premiados. Wanda Engel explicou que sempre
tentou observar o que chamou de o pulo do gato, o ciclo reprodutivo da pobreza 
pois, quando se tira uma pessoa da dificuldade, logo vem outra. A 
superintendente do Instituto acredita que o fator de distribuiÃ§Ã£o de 
oportunidades Ã© a educaÃ§Ã£o. Para Wanda, 11 anos Ã© o mÃ-nimo de escolaridade 
que uma pessoa precise para conseguir algo na vida, mas estamos longe disso.O 
quadro Ã© trÃ¡gico, pois evoluir nestes passos estÃ¡ nos deixando para trÃ¡s. Os
jovens estÃ£o perdendo a perspectiva no futuro. Quando saÃ- do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Instituto Unibanco, foi para 
desenvolver este projeto e observei que, para ter Ãªxito, precisava de 
rentabilidade e um dos grandes avanÃ§os foi identificar o grau de 
desenvolvimento. Hoje temos estes instrumentos e daÃ- surgem as metas. 
Precisamos dar condiÃ§Ãµes para os jovens entrarem no mercado de trabalho e em 
2006 decidimos que nosso foco era o Ensino MÃ©dio. Passamos a oferecer, para as 
escolas do programa, R$ 100 anuais por aluno que cumpriram a meta e as 
responsabilidades. ApÃ³s trÃªs anos, constatamos que aumento de 50% no 
desempenho dos estudantes onde o projeto era aplicado. Com esse resultado em 
mÃ£os, apresentei o projeto a todos os 27 governos do PaÃ-s, mas sÃ³ ParÃ¡, 
CearÃ¡, GoiÃ¡s, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e SÃ£o Paulo toparam. Hoje, 
estamos em 4.117 escolas e nossa prÃ³xima meta Ã© melhor em 15% a mÃ©dia dessas 

 unidades no Ãndice Nacional da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Ideb), avaliou Wanda Engel.A 
menÃ§Ã£o honrosa foi para a diretora do Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, Ademilda da 
Silva JosÃ© Maria, Ã  frente da unidade hÃ¡ 16 anos. O Ciep desenvolveu 
ferramenta pedagÃ³gica e, com poucos recursos, conseguiu mobilizar alunos e 
professores visando melhorar o aproveitamento escolar. A professora apresentou 
os resultados de sua iniciativa.Quando assumi, a escola tinha 260 alunos com 
Ideb muito baixo. Em 2009, nossa nota mÃ©dia foi 4,5 e atualmente temos 535 
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matriculados. SÃ³ que queremos fechar 2011 com mÃ©dia 5. NÃ£o temos mais evasÃ£o
escolar, e temos projetos que valorizam a cultura, arte e a tecnologia. 
Administrar Ã© importante, mas a pedagogia Ã© mais ainda, analisou Ademilda 
Maria.A professora convidou a coordenadora pedagÃ³gica do Ciep, Gisele Cordeiro,
que deu mais detalhes sobre como funciona a ferramenta pedagÃ³gica.A inovaÃ§Ã£o 
tem a ver com a mudanÃ§a da relaÃ§Ã£o aluno - professor. Nesse contexto, os 
alunos sÃ£o os monitores dos professores - Ã© uma inversÃ£o, que consiste numa 
contribuiÃ§Ã£o por parte dos estudantes na parte tecnolÃ³gica, especialmente. 
Como sÃ£o mais interados com a tecnologia, os alunos dÃ£o dicas, por exemplo, 
sobre como manusear um datashow ou um programa de computador. Com isso, o 
professor passou a olhar o aluno de uma forma diferente e isso fez toda a 
diferenÃ§a, completou Gisele Cordeiro.O presidente do Conselho Empresarial de 
EducaÃ§Ã£o da ACRJ, Celso Niskier, fez o encerramento da cerimÃ´nia e ressaltou 
a realizaÃ§Ã£o dos educadores presentes ao eventos apÃ³s as homenagens.A palavra
comum em todos os discursos foi meta. Para mim, isso Ã© uma novidade, Ã© o 
renascimento da forÃ§a da educaÃ§Ã£o. Trata-se do novo DNA da educaÃ§Ã£o. Para 
2012, teremos muito trabalho e desafios pela frente. Esse, na verdade, Ã© o 
grande espÃ-rito empreendedor do BarÃ£o de MauÃ¡, concluiu Celso Niskier.[FOTO]
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livros-de-educomunicacao-para-baixar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livros de EducomunicaÃ§Ã£o para baixar,

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dois livros sobre educomunicaÃ§Ã£o estÃ£o disponÃ-veis para download nosite da 
Rede de ExperiÃªncias em ComunicaÃ§Ã£o, EducaÃ§Ã£o e ParticipaÃ§Ã£o (CEP). 
MÃ-dia e Escola, de Fernando Rossetti, e Educomunicar abordam a comunicaÃ§Ã£o no
ensino.
Acesse o link:
http://www.redecep.org.br/midia_educacao.php
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mapa da ViolÃªncia lanÃ§ado hoje faz balanÃ§o de 30 anos de homicÃ-dio no Brasil
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- Sangari NotÃ-cias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mapa da ViolÃªncia lanÃ§ado hoje faz balanÃ§o de 30 anos de homicÃ-dio no Brasil
- Sangari NotÃ-cias
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC quer tornar escolas espaÃ§os de produÃ§Ã£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MinistÃ©rios da Cultura e da EducaÃ§Ã£o querem tornar escolas pÃºblicas espaÃ§o 
de produÃ§Ã£oBrasÃ-lia - Os ministros da Cultura, Ana de Hollanda, e da 
EducaÃ§Ã£o, Fernando Haddad, assinam nesta quinta-feiraacordo de cooperaÃ§Ã£o 
tÃ©cnica sobre a polÃ-tica de cultura para a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica. O objetivo Ã© 
fazer da escola um espaÃ§o deproduÃ§Ã£o. O pacto prevÃª, inicialmente, 
seisaÃ§Ãµesentre as duas pastas, com orÃ§amento estimado em R$ 80 
milhÃµes.Projetos como os pontos deCultura, pontos de MemÃ³ria (museus), as 
Bibliotecas, os agentes de Leitura, o Cine Mais Cultura e os espaÃ§os culturais 
estÃ£o entre as aÃ§Ãµes previstas no acordo a serem implementadas nas escolas 
pÃºblicas a partir do prÃ³ximo ano. A ideia Ã© possibilitar tambÃ©m maior acesso
dos alunos a livros de arte e a demais acervos culturais. EstÃ¡ prevista ainda a
formaÃ§Ã£o continuada dos professores de arte e a definiÃ§Ã£o de uma polÃ-tica 
de cultura para os currÃ-culos escolares.As informaÃ§Ãµes sÃ£o da AgÃªncia 
Brasil
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Meio Ambiente apoia campanha de eletrorreciclagem

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria
de Estado do Ambiente, realizarÃ¡ entre os dias 19 de dezembro de 2011
e 6 de janeiro de 2012, no Centro Administrativo SÃ£o SebastiÃ£o,
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a Campanha Natal da Eletrorreciclagem. A iniciativa Ã© para sensibilizar os
funcionÃ¡rios e visitantes na sede da Prefeitura do Rio para os problemas
causados pela disposiÃ§Ã£o inadequada dos resÃ-duos de equipamentos
eletroeletrÃ´nicos. A campanha ocorrerÃ¡, tambÃ©m, em algumas
estaÃ§Ãµes do MetrÃ´, como General OsÃ³rio, Botafogo, Carioca e Pavuna.
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Meu Planetinha

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Meu Planetinha

 <COMENTÃRIOS>
Oi amiga,saudades.... faltam quatro dias para o novo ano...Desejo a vocÃª: 365 
dias de Felicidade; 
52 semanas de SaÃºde e Prosperidade;
12 meses de Amor e Carinho;
8760 horas de Paz e Harmonia;
Que neste novo ano vocÃª tenha 2012 motivos para sorrir...e que  possamos trocar
mais experiÃªncias e continuar a fazer a diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o!
Beijos
Paz e Luz !! 

Delfina
http://ler-com-prazer.blogspot.com
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra literÃ¡ria da 6Âª CRE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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No mÃªs de novembro tivemos a mostra literÃ¡ria da 6ÂªCRE, foi muito legal, nÃ³s
levamos nossos monitores para participarem e trocarem experiÃªncias no evento. 
Muitas escolas com trabalhos maravilhosos....

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MÃºsica  na escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora BÃ¡rbara Prudente , regente de EducaÃ§Ã£o Infantil, sabe da 
importÃ¢ncia da mÃºsica para os pequenos. As turmas atendidas pela professora 
BÃ¡rbara vivem cantando por todos os lados da escola, afinal quem canta seus 
males espanta. A atividade Ã© importante para trabalhar, 
ritmo,memÃ³ria,coordenaÃ§Ã£o,ludicidade e hÃ¡bitos e atitudes. Veja o vÃ-deo:

 [VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Mundo Fora do Ovo - Santander PrÃ¡ticas de EducaÃ§Ã£o para Sustentabilidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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O Mundo Fora do Ovo - Santander PrÃ¡ticas de EducaÃ§Ã£o para Sustentabilidade
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OpiniÃ£o: Papel da escola Ã© ensinar a aprender e nÃ£o sÃ³ transmitir conteÃºdo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
OpiniÃ£o: Papel da escola Ã© ensinar a aprender e nÃ£o sÃ³ transmitir conteÃºdo
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns para nossa equipe, mais uma vitÃ³ria!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Fenomenal!!!
ParabÃ©ns para nÃ³s!!!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns para toda a equipe do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes por mais esse 
reconhecimento pelo belo trabalho realizado.
Um abraÃ§o da equipe do Bairro Educador

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada queridos....o Bairro Educador Ã© um mega parceiro!
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011Ã€ SenhoraAdemilda da Silva JosÃ© 
MariaDiretora do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes

Prezada Senhora,

A AssociaÃ§Ã£o Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ, ao longo de sua histÃ³ria 
consolidou-se como relevante fÃ³rum de debate de idÃ©ias e projetos, sempre 
buscando a interaÃ§Ã£o entre a sociedade civil, iniciativa privada e governo.
Neste contexto, a Ã¡rea educacional vem merecendo da ACRJ destaque em diversas 
aÃ§Ãµes do seu Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o, notadamente o PrÃªmio BarÃ£o 
de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o, que visa prestigiar as empresas que mais se destacaram em
favor do desenvolvimento/estÃ-mulo Ã  educaÃ§Ã£o no Estado do Rio de Janeiro.
O jÃºri do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o 2011 - formado pelo presidente 
do Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o, Celso Niskier e os conselheirosAndre 
Kischinevsky, Beatriz Maria AlquÃ©resGustavo CorrÃªa Bezerra de Araujo, HÃ©lio 
Alonso, Marco Dal Pozzo e Paulo Pimenta Gomes - reuniu-se na sede da ACRJ no dia
29.11, e elegeu as trÃªs empresas vencedoras de 2011:
CIEE Rio - PROGRAMA APRENDIZ LEGALINSTITUTO UNIBANCO - PROJETO JOVEM DE 
FUTUROSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DO RIO - PROGRAMA ESCOLAS DO AMANHÃƒ
MenÃ§Ã£o HonrosaCIEP DR. ADÃƒO PEREIRA NUNES
Dessa forma, Ã© com grande satisfaÃ§Ã£o que convidamos Vossa Senhoria para 

 receber a MenÃ§Ã£o Honrosa doPRÃŠMIO BARÃƒO DE MAUÃ - EDUCAÃ‡ÃƒO 2011, na 
CerimÃ´nia que serÃ¡ realizada no prÃ³ximo dia 13 de dezembro, terÃ§a-feira, Ã s
17h, em nossa sede - AuditÃ³rio Ruy Barreto, 12 andar - ocasiÃ£o em que oCIEP 
DR. ADÃƒO PEREIRA NUNESterÃ¡ a oportunidade de apresentar informaÃ§Ãµes 
institucionais. Contamos com a confirmaÃ§Ã£o da sua presenÃ§a ou a indicaÃ§Ã£o 
de um representante nesta importante solenidade.
Quereremos, em nome de toda a Diretoria da entidade e em nosso prÃ³prio nome, 
renovar as expressÃµes de alta consideraÃ§Ã£o e apreÃ§o.

Atenciosamente,
Antenor Barros LealPresidente

Celso NiskierPresidenteConselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o
Copem/ACRJ/tmr/carfinalistas-2011/car061
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto PÃ‰ DE VENTO: ConheÃ§a as diferenÃ§as entre os mÃ©todos de alfabeti...
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto PÃ‰ DE VENTO: ConheÃ§a as diferenÃ§as entre os mÃ©todos de alfabeti...: 
DIFERENÃ‡AS ENTRE OS MÃ‰TODOS DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO   FÃ´nico  Enfatiza as 
relaÃ§Ãµes sÃ-mbolo-som. HÃ¡ duas "correntes". Na sintÃ©tica, o aluno conh...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto PÃ‰ DE VENTO: DIAGNÃ“STICO DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO PARA CONHECER SUA NOV...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto PÃ‰ DE VENTO: DIAGNÃ“STICO DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO PARA CONHECER SUA NOV...: 
Professores alfabetizadores carregam dentro de sÃ- uma certa ansiedade e ao 
tÃ©rmino do ano letivo sempre nos perguntamos porque, embora nos ...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana da capacitaÃ§Ã£o de EI.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o Infantil (GEI) propÃµe a realizaÃ§Ã£o da Semana de 
FormaÃ§Ã£o Para Profissionais da EducaÃ§Ã£o Infantil nas instituiÃ§Ãµes que 
atendem Ã  prÃ©-escola e creche desta Secretaria, de 15 a 21 de dezembro de 
2011, durante o horÃ¡rio normal de funcionamento das unidades escolares, 
respeitando a carga horÃ¡ria dos profissionais envolvidos.2.  Esta aÃ§Ã£o de 
formaÃ§Ã£o torna-se importante e necessÃ¡ria para que questÃµes pertinentes ao 
cotidiano da EducaÃ§Ã£o Infantil sejam estudadas, analisadas, debatidas, 
resignificadas e registradas, proporcionando um momento Ã-mpar de interaÃ§Ã£o e 
crescimento do grupo de profissionais, com vistas Ã  melhoria da qualidade do 
atendimento.3.  Para este momento, sugerimos algumas atividades que apresentamos
no anexo desta circular. A equipe da direÃ§Ã£o poderÃ¡ rever esta proposta de 
estudo, considerando a carga horÃ¡ria de seus profissionais, de modo que a mesma
fique assegurada. 4.  Uma ideia interessante seria a parceria de unidades 
escolares para aproveitar esta oportunidade em conjunto. Com certeza, desta 
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maneira, o estudo e o debate torna-se mais rico e significativo.5.  Os vÃ-deos 
indicados para os dias 15 a 20/12 fazem parte da coleÃ§Ã£o IHA CapacitaÃ§Ã£o - 
Instituto Helena Antipoff, produzida pela MultiRio e distribuÃ-da a todas as 
escolas municipais da rede. Sugerimos o emprÃ©stimo dos mesmos a escolas 
vizinhas e posterior gravaÃ§Ã£o em DVD para compor o acervo da instituiÃ§Ã£o. O 
vÃ-deoPREFEITURADA  CIDADE DO RIO DE JANEIROSECRETARIA  MUNICIPAL DE 
EDUCAÃ‡ÃƒOSUBSECRETARIA  DE ENSINOCOORDENADORIA  DE EDUCAÃ‡ÃƒORua  Afonso 
Cavalcanti, nÂº 455 - sala 412- Bl.1 - CASSCidade  Nova - Rio de Janeiro - RJ - 
CEP: 20211-901Telefone:  (21) 2976-2300

Folha nÂº 02 da Circular E/SUBE/CED nÂº 185, de 05/12/2011.

sugerido para o dia 21/12 estÃ¡ disponÃ-vel no site YouTube.
6.  Esperamos que todos possam usufruir da Semana de FormaÃ§Ã£o! Qualquer 
dÃºvida, acesse www.rioeducainfancia.blogspot.com, envie um e-mail para 
geisme@rioeduca.net ou telefone para 2976-2558.
Solicitamos ampla divulgaÃ§Ã£o. Desde jÃ¡, agradecemos.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site de games educativos !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ludo Educa JogosO Ludo Educa Jogos Ã© um portal para pessoas a partir de 4 anos 
de idade.O site abriga vÃ¡rios jogos educativos gratuitos e de diversos 
assuntos!Seja bem-vindo, jogue, divirta-se, aprenda.

http://www.ludoeducajogos.com.br/home
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um aliado lÃºdico no combate Ã  evasÃ£o escolar - O Globo
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Um aliado lÃºdico no combate Ã  evasÃ£o escolar - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
videos-educativos-no-you-tube.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VÃ-deos educativos no You tube!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
YouTube lanÃ§a serviÃ§o exclusivo para escolasYouTube for Schools vai reunir 
vÃ-deos educativos de temas como histÃ³ria e matemÃ¡tica, filtrando conteÃºdos 

 que sÃ£o considerados motivos de distraÃ§Ã£o dos alunos[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vol-19-no-22-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vol. 19, No 22 (2011)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Vol. 19, No 22 (2011)

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\adaoblogado.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
bairro-educador-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de abril de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador no CIEP!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o com Ana Carolina e DÃ©borah do Bairro Educador, parceria de sucesso em 
2011!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blogadao-no-rio-educa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 30 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BlogAdÃ£o no Rio Educa!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Projeto: Luz, CÃ¢mera, AÃ§Ã£o!
(CIneclubes das Escolas do AmanhÃ£!)

A professora Gisele Cordeiro, do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes, 6a. CRE, informou-me 
sobre o blog que ela construiu (clique aquie entre...) para divulgar e partilhar
as atividades, as ideias, os trabalhos realizados e o projeto "LUZ, CÃ‚MERA, 
AÃ‡ÃƒO!", que vem encantando seus alunos e a toda escola! 

O nome do blog Ã© bem sugestivo (e criativo!):BLOGADÃƒO!

Olha o link do Rioeduca!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacoes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ãµes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossa equipe sempre presente nas capacitaÃ§Ãµes!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circo-e-teatro-no-dia-do-trabalhador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Circo e Teatro no dia do Trabalhador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Oba!!!! Dia 1Âº de maio, professores e alunos do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes 
vÃ£o ao circo Marcos Frota pela manhÃ£ e ao teatro Leblon ver a PeÃ§a " Na cola 
do sapateado". Uma parceria MetrÃ´Rio e Bairro Educador, sucesso absoluto!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-dos-contos-de-fadas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa dos contos de fadas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Em 2010 nosso tema gerador foi: Contos de Fadas! Foi um sucesso, fizemos atÃ© um
baile dos contos de fadas. Todos curtiram, ouviram as estÃ³rias, viram filmes e 
danÃ§aram com seus professores que vestiram suas fantasias e entraram no clima!

 <COMENTÃRIOS>
Eu amei esse baile, todos vestiram os seus personagens preferidos! Equipe 10!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
monitores-de-leitura-agitam-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Monitores de Leitura agitam a escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alunos monitores incentivam colegas a ler, realizam eventos literÃ¡rios, 
divulgam livros nas salas, contam estÃ³rias. Muita animaÃ§Ã£o para formar 
leitores. Os Monitores estÃ£o sempre em contato com a Professora Elizabeth de 
Sala de Leitura! Formar leitores com uso da tecnologia Ã© nosso lema!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-artes-marciais-na-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina de artes marciais na escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alunos aprendem ensinamentos da cultura oriental, praticam atividade fÃ-sica e 
interagem com colegas de maneira lÃºdica. O professor Gilberto anima a garotada 
toda terÃ§a-feira na nossa escola. Em 2010 teve atÃ© torneio com a Escola Thomas
Jefferson! Show!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-com-o-metrorio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Parceria com o MetrÃ´Rio!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Mais uma do Bairro Educador, parceria com o MetrÃ´Rio! Estamos adorando , pois 
agora viajamos pelo Rio de Janeiro com nossa crianÃ§ada de MetrÃ´. Estamos 
passeando bastante, fomos atÃ© convidados para uma festa da equipe do MetrÃ´Rio.
Os alunos agradecem, mas a parceria nÃ£o para por aÃ-, ganhamos cortesias para 
espetÃ¡culos com patrocÃ-nio do MetrÃ´ ! Cultura e arte para todos!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiro-passeio-ao-circo-marcos-frota.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeiro passeio ao Circo Marcos Frota!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Parceria com o Bairro Educador dando frutos: fomos ao circo Marcos Frota! As 
crianÃ§as amaram, foram elogiados pela produÃ§Ã£o do circo, isso Ã© formaÃ§Ã£o 
de platÃ©ia. Arte , cultura e EducaÃ§Ã£o formando cidadÃ£o. Isso sÃ³ Ã© 
possÃ-vel com uma equipe guerreira e uma parceria perfeita. Obrigada equipe do 
CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes e equipe do Bairro Educador Ana e Deborah. 
CrianÃ§as felizes, equipe feliz , todos ganham. 2011 jÃ¡ Ã© um sucesso!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-representante.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Representante!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Nossa professora representante , estÃ¡ realmente nos representando. Muitos 
elogios, muita participaÃ§Ã£o e profissionalismo. Professora Gwendolyn merece um
abraÃ§o! Olha ela aÃ- com a coordenadora!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Gi pelo espaÃ§o e por valorizar o nosso trabalho..bjkas

 <COMENTÃRIOS>
A melhor equipe merece todos os espaÃ§os!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-luz-camera-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto: Luz , CÃ¢mera ,AdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
Nosso tema gerador Ã© Cinema!!!! Nada melhor que organizar um cineclube na 
escola. A idÃ©ia pegou, as crianÃ§as estÃ£o amando e os professores tambÃ©m!

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, colega! Acabei reencontrando o seu blog! Eu vi o link (creio que no 
Twitter) quando estava saindo para resolver umas questÃµes na SME e sÃ³ deu 
tempo de postar rapidamente em meu perfil pessoal do Facebook (e entrar para 
seguir o blog)! Muito boa ideia este projeto de cinema na escola! Logo, logo, 
vocÃª vai ver seu blog divulgado no blog A RevoluÃ§Ã£o Acontece - Rioeduca.net 
(jÃ¡ estÃ¡ no Facebook do Rioeduca.net!)!
Um abraÃ§o! E parabÃ©ns pelo trabalho! :)

 <COMENTÃRIOS>
Oba! nÃ£o vejo a hora!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-blog-do-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no Blog do Bairro Educador

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Elogio feito pela equipe BE IrajÃ¡:A equipe pedagÃ³gica do CIEP AdÃ£o Pereira 
Nunes e do CIEP Dom Oscar Romero demonstraram comprometimento e dedicaÃ§Ã£o com 
a educaÃ§Ã£o dos seus alunos, que ultrapassou o espaÃ§o fÃ-sico da sala de aula,
e fez com que, mesmo no sÃ¡bado, elas dedicassem seu tempo livre para aqueles 
alunos. Esta aÃ§Ã£o tem por base, a ideia de que a escola se constitui num 
espaÃ§o nÃ£o sÃ³ de aprendizagem, mas tambÃ©m um instrumento que possibilita 
lazer e diversÃ£o.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-coc-no-ciep-dr-adao-pereira-nunes.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1Âº COC no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Gwendolyn registrou nosso COC em tempo real! Que mÃ¡ximo.... tinha 
que ser no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. E ainda twittamos durante a reuniÃ£o, 
muita conexÃ£o e tecnologia para uma escola sÃ³!

 <COMENTÃRIOS>
Sou graduanda de Pedagogia da UERJ e faÃ§o parte de um grupo de pesquisa ligada 
a cibercultura, gostaria muito de fazer uma visita no CIEP. Moro em IrajÃ¡. 
Existe esta possibilidade de fazer uma visita na sua escola? meu e-mail Ã© 
martarj1965@gmail.com.

Espero contato. Obrigada.
 <COMENTÃRIOS>

Venha sim, adoramos visitas!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ambiente-alfabetizador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ambiente alfabetizador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A equipe de alfabetizadores do CIEP estÃ¡ com tudo! As professoras participam de
curso de atualizaÃ§Ã£o aos sÃ¡bados, foram ao congresso alfabÃ©tica 2011. As 
salas de aula sÃ£o reflexo de tanta dedicaÃ§Ã£o, cantinhos espalhados pelas 
salas ajudam no processo de alfabetizaÃ§Ã£o dos alunos. Cantinhos de 
matemÃ¡tica, leitura , CiÃªncias, jogos fazem a diferenÃ§a no trabalho. Tudo 
simples, sem complicaÃ§Ã£o, veja:

 <COMENTÃRIOS>
Valeu Gi pela forÃ§a e espaÃ§o pra divulgar e valorizar o nosso trabalho...bjkas

 <COMENTÃRIOS>
Valeu mesmo!!!! bjks!
--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
bairro-educador-e-ciep-dr-adao-pereira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador e CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes no AlfabÃ©tica Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Projeto Bairro Educador participou do AlfabÃ©tica Rio - Congresso Brasileiro 
de AlfabetizaÃ§Ã£o, Letramento, Leitura e ProduÃ§Ã£o de Textos. O evento 
promovido pelo Conexa Eventos ocorreu no Ãºltimo fim de semana, dias 14 e 15 de 
maio, no Centro de ConvenÃ§Ãµes Sul AmÃ©rica.
Passaram pelo stand do Bairro Educador professores da Rede Municipal de Ensino, 
coordenadores e diretores de escolas, CRES, alÃ©m de professores de outros 
municÃ-pios e estados. E adivinha quem apareceu no Stand do Bairro Educador? E 
nossa equipe de AlfabetizaÃ§Ã£o!!!

MÃ¡rcio, promoter do evento,Marcia Florencio (BE) e
professoras do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes ( BE Pavuna)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-alfabetizando-e-letrando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 10 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

capacitaÃ§Ã£o Alfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A equipe do CIEP Dr. AdÃ£o sempre presente na capacitaÃ§Ã£o do projeto 
Alfabetizando e letrando. O curso acontece aos sÃ¡bados e Ã© destinado para 
professores do ano inicial. A nossa equipe sempre atenta as orientaÃ§Ãµes. 
ParabÃ©ns para Geise, Gwendolyn, Idalice.Priscila e Raquel!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cientistas-do-amanha-missao-cumprida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cientistas do amanhÃ£, missÃ£o cumprida!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As turmas do projeto cientistas do amanhÃ£, mais uma vez deram um show. O 
cronograma foi cumprido pela maioria das turmas, outras turmas estÃ£o 
finalizando as liÃ§Ãµes. Equipe mais entusiasmada impossÃ-vel! Orgulho de 
vocÃªs!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cientistas-do-amanha.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cientistas do amanhÃ£!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 O projeto Cientistas do AmanhÃ£ Ã© um projeto de CiÃªncias com apoio didÃ¡ticos
e kits para experiÃªncias. O projeto prevÃª a capacitaÃ§Ã£o de professores e o 
fornecimento de materias atravÃ©s da empresa Sangari. O CIEP abraÃ§ou o projeto 
e o resultado nÃ£o poderia ser Melhor!

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclubismo-e-incentivo-leitura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineclubismo e incentivo a leitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A coordenaÃ§Ã£o em conjunto com as professoras, Gwendolyn e BÃ¡rbara, resolveram
dar continuidade ao trabalho da professora Gwendolyn com o livro: A menina que 
odiava livros. Depois da contaÃ§Ã£o da estÃ³ria, as crianÃ§as puderam assistir a
animaÃ§Ã£o baseada no livro, em uma sessÃ£o do cineclube. O trabalho vai virar 

Página 204



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
um livro, com a cooperaÃ§Ã£o da professora Beth de Sala de Leitura! O projeto 
ganhou mais professores com a presenÃ§a da professora Geisy.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinemadao-mes-dos-musicais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CinemAdÃ£o , mÃªs dos Musicais!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Esse bimestre nosso projeto vai falar dos musicais no cinema. As sessÃµes do 
cineclube jÃ¡ comeÃ§aram, assistimos filmes do Fred Astaire, Gene Kelly, Rita 
Hayworth e vem muito mais por aÃ-. Adoramos ver os clÃ¡ssicos nas sessÃµes do 
cineclube, acho que o resultado vai ser maravilhoso, os professores vÃ£o colocar
a criatividade para trabalhar. Vejam as fotos:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-da-professora-gwendollyn-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica da professora Gwendollyn para trabalhar leitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A Menina que odiava Livros

Gente, esse livro Ã© maravilhoso. Fui com as crianÃ§as da 1.203 para a 
biblioteca e contei essa histÃ³ria pra eles. Em seguida conversamos sobre o 
livro e montamos uma dramatizaÃ§Ã£o. A Meena, personagem principal, foi a 
Beatriz, pois ela disse que nÃ£o gostava de ler. Gente, no final a frase que 
Meena gritou foi: EU ADORO LIVROSSSSSSSSSSSSSSS...Adorei e eles tambÃ©m...Ã³tima
sugestÃ£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-rioeduca-para-premiacao-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Encontro Rioeduca para premiaÃ§Ã£o do Quizz!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
Mais uma vez o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes presente! A coordenadora Gisele, foi
a primeira a acertar o quizz . E nesse sÃ¡bado foi ao encontro com a escritora 
Regina e a turma do Rioeduca. Olha a farra na livraria!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, colegas! E farra na livraria Ã© bom demais! :)

 <COMENTÃRIOS>
Adorei a farra! A Regina Ã© Ã³tima, nÃ£o podia ser diferente! E conhecer 
pessoalmente as meninas foi dez!

 <COMENTÃRIOS>
NÃ£o participei desta farra, sniff!!! Tenho certeza que outras farras 
acontecerÃ£o. ParabÃ©ns a vencedora.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
expoadao-dia-do-abraco-na-6-cre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ExpoAdÃ£o ! Dia do abraÃ§o na  6Âª CRE.
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Dia 25 de maio foi o dia do abraÃ§o na 6ÂªCRE, as escolas fizeram exposiÃ§Ãµes e
foram visitadas pelas professoras da CRE. Foi dia da CRE na escola , para 
comemorar os trabalhos de sucesso!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-de-plateia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FormaÃ§Ã£o de platÃ©ia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Um dos eixos norteadores do nosso projeto polÃ-tico pedagÃ³gico Ã© a Arte. 
Mostramos aos nosso alunos diversas expressÃµes artÃ-sticas, formamos platÃ©ia, 
possibilitamos o acesso a arte e a cultura para ampliar o capital cultural de 
nossas crianÃ§as. Veja a aula da Professora Gwendolyn:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ida-ao-teatro-carlos-gomes-peca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Ida ao Teatro Carlos Gomes- peÃ§a: COCORICÃ“- 18/05/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As turmas de primeiro ano, foram ao teatro comigo e com a profÂª Priscilla, 
muitos pela primeira vez, e foi maravilhoso. As crianÃ§as do Ciep AdÃ£o deram um
SHOW de comportamento. ParabÃ©ns crianÃ§as, fiquei muito orgulhosa pelos elogios
que vocÃªs receberam do pessoal do teatro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
incentivando-leitura-na-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Incentivando a leitura na EducaÃ§Ã£o Infantil!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A professora CÃ¡tia do E.I. tem feito atividades para estimular a leitura na sua
turma de EducaÃ§Ã£o Infantil. As crianÃ§as sÃ£o estimuladas desde cedo a 
manusear livros, ouvir estÃ³rias e recontar as estÃ³rias lidas! Sucesso de 
crÃ-tica!!!!

 <COMENTÃRIOS>
Formar leitores desde cedo! Ã‰ dever de uma escola comprometida e de uma 
professora competente! ParabÃ©ns CÃ¡tia!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olha-o-ciep-no-rioeduca-pela-terceira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 24 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olha o CIEP no Rioeduca pela terceira vez!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Sucesso total! Estamos em postagem tripla essa semana no Rioeduca.
http://www.rioeduca.net/blog.php

TerÃ§a-feira, 24/05/2011Encontro de Rioeducadores com a Escritora Regina 
GonÃ§alvesAconteceu no dia 30 de abril o encontro para premiaÃ§Ã£o dos 
ganhadores do Quiz "Teste seus conhecimentos..." , com a presenÃ§a da escritora 
Regina GonÃ§alves.
Estiveram na Livraria Nobel, alÃ©m de Regina, Lilian Ferreira - gerente do 
Portal Rioeduca.net, Cynthia Caputo - coordenadora do Portal, e as ganhadoras do
Quiz - Giselle Portela, Eneida Barbosa, Gisele Abreu e Raphaella Marques - que 
receberam como prÃªmio livros autografados pela escritora.
Foi uma tarde muito agradÃ¡vel, onde os presentes trocaram idÃ©ias sobre leitura
e literatura. Regina foi presenteada comlivros confeccionados por alunos da Rede
PÃºblica Municipal de Ensino.
A escritora Regina GonÃ§alves Ã© a criadora dos livros da SÃ©rie Caio ZIP, a 
histÃ³ria de um menino que viaja no tempo interagindo com nomes cÃ©lebres da 
cultura brasileira e mundial.
Dentre os livros da Escritora estÃ£o os tÃ-tulos "D. Pedro II e Jornalista 
Koseritz", adquirido recentemente para todas as Salas de Leitura da Rede, e 

 "Einstein, Picasso, Ãghata e Chaplin", os quais eu tive o prazer de ler, e 
recomendo!

Para saber mais sobre os livros de Regina GonÃ§alves e conhecer um pouco melhor 
Caio Zip, acesse o site:
http://www.caiozip.com/
TerÃ§a-feira, 24/05/2011EU AMO SER PROFESSORA: MAIS UM NOVO BLOG DA 6a.CRE!

EU AMO SER PROFESSORA
Blog criado pela professoraGwendolyn Sonia doCiep Dr. AdÃ£o Pereira Nunes
(clique no link abaixo e entre no blog):http://euamoserprofessora.blogspot.com/

APROVEITEM E VISITEM TAMBÃ‰M O BLOG DA ESCOLA DA PROFa. SÃ”NIA,
BLOGADÃƒO!

 O BLOG DO CIEP DR. ADÃƒO PEREIRA NUNES TAMBÃ‰M ESTÃ CHEIO DE 
NOVIDADES!http://adaoblogado.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-de-informativos-na-escola.html

Página 209



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de informativos na escola.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A produÃ§Ã£o de informativos na escola tem inÃºmeras vantagens: informa com 
rapidez, serve de instrumento de registro de atividades, Ã© uma forma de 
valorizar o trabalho do professor e divulgar o trabalho realizado pela equipe. 
Ã‰ uma delÃ-cia propor matÃ©rias, estimular colegas a registrarem suas 
atividades.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-textual-na-1203.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o textual na 1203!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Saiu o tema para a avaliaÃ§Ã£o de escrita do 2Âº ano, no segundo bimestre! Falar
dos personagens dos livros lidos, vai ser fÃ¡cil para essa turminha de 
escritores. ParabÃ©ns, para as tias Gwendolyn e BÃ¡rbara!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-barbara-alfabetizando-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora BÃ¡rbara, alfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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A professora BÃ¡rbara merece destaque na alfabetizaÃ§Ã£o e letramento , sua 
turma vem alcanÃ§ando resultados Ã³timos. ParabÃ©ns pelo belo trabalho 
desenvolvido. A equipe do Dr. AdÃ£o Pereira Nunes sÃ³ tem profissionais de 
elite, cada semana apresentaremos um profissional de destaque de nossa escola!

 <COMENTÃRIOS>
AgradeÃ§o o espaÃ§o que divulga e promove nosso trabalho.
O processo dos cantinhos estÃ¡ crescendo e evoluindo junto com nossos pequenos.
Mas isso, serÃ£o cenas para as prÃ³ximas postagens...
Grata, professora BÃ¡rbara
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pular-corda-e-alfabetizar-ao-mesmo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pular corda e alfabetizar ao mesmo tempo? Sim!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Idalice Ornelas alfabetiza letrando e brincando. Na atividade 
abaixo, a professora elaborou um texto sobre a brincadeira de pular corda, as 
crianÃ§as cantaram, leram, identificam palavras e brincaram muito de pular 
corda. Atividade realizada em 30 de maio com turma de ano inicial.
[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Gi por reconhecer meu trabalho, acreditando e confiando em mim. 
Obrigada tambÃ©m por sempre disponibilizar materiais, tanto de leitura quanto 
para atividades, tornando minhas prÃ¡ticas cada vez mais divertidas, facilitando
o aprendizado dos pequenos.
Um hiper bju e aguarde... 
NÃ£o somos POLISHOP, mas nÃ£o Ã© sÃ³ isso... temos muito mais! kkkk

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ fÃ¡cil com professores que nem vocÃª: comprometidos e criativos!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-do-rafael-parente-na-nossa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita do Rafael Parente na  nossa escola!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

Rafael Parente veio conhecer o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes na manhÃ£ do dia 26 
de maio. Gostamos muito de receber a visita e poder mostrar nosso trabalho. 
Agradecemos a visita e esperamos que tenha gostado!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visoes-perifericas-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VisÃµes perifÃ©ricas 2011!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos da oficina de vÃ-deo do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes estÃ£o 
participando com um curta metragem sobre cultura! Vale apena conferir o 
festival, muitos vÃ-deos legais mostrando visÃµes da periferia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
6-credesafios-comunidade-servico-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
6Âª CRE_DESAFIOS: A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: BlogAdÃ£o no Ba...
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
6Âª CRE_DESAFIOS: A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: BlogAdÃ£o no Ba...: 
"Todos falando do trabalho ...Muitos ParabÃ©ns!! 
http://adaoblogado.blogspot.com/ A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: 
BlogAdÃ£o no Bairro Educa..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alfabetizar-com-jornal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alfabetizar com jornal!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Priscila faz isso muito bem, veja :

Toda semana as crianÃ§as lÃªem um jornal diferente e destacam as suas principais
notÃ-cias.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-de-ciencias-da-tia-gwendolynamo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas de CiÃªncias da Tia Gwendolyn....amo muito tudo isso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
<DATA DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 COMO TIRAR ÃGUA DE UM RECIPIENTE? T: 1.203 - 10/06/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Essa aula foi super fantÃ¡sticaaaaaaa, ele realmente perceberam que o ar ocupa 
espaÃ§o mesmo. E lembraram da aula anterior de como fiz pra tirar o ar do 
copinho. Quando perguntei por que a bola nÃ£o enchia na garrafa, Daniel me 
respondeu que era por causa do ar que jÃ¡ estava na garrafa. E me fiz de boba e 
perguntei : NÃ£o entendi, o ar atrapalha? E ele me respondeu: - Claro tia, dois 
corpos nÃ£o ocupam o mesmo lugar. Fiquei  tÃ£o emocionada que tive que filmar 
essa aula. Em breve vou postar o vÃ-deo. Aguardem!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-mostra-de-animacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Mostra de animaÃ§Ã£o japonesa
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Mostra de animaÃ§Ã£o japonesa: "Para quem gosta de mangÃ¡ essa Ã©
uma Ã³tima notÃ-cia! Na prÃ³xima terÃ§a-feira (28/06)comeÃ§a na Caixa Cultural 
da Almirante Barroso a mostra 'O ..."

 <COMENTÃRIOS>
Gisele,
Fizemos uma postagem de todo o BlogAdÃ£o no mÃªs de junho!
Esse seu blog Ã© maravilhoso e um incentivo para todos nÃ³s!

Grande abraÃ§o,
Equipe Bairro Educador.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada fico agradecida! Adoro a parceria do Bairro Educador!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacoes-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ãµes! Sangari.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A equipe do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes marcou presenÃ§a na formaÃ§Ã£o 
continuada do projeto Cientistas do amanhÃ£! A professora Gwendolyn registrou 
tudinho e postou no blog. Muitos elogios, essa equipe Ã© Ã³tima!A capacitaÃ§Ã£o 

 do 1Âº ano, com a unidade Ãgua, foi dada pela tutora FlÃ¡via Marins, com a 
tutora do Ciep AdÃ£o, Ana Cristina. NÃ£o preciso dizer que a FlÃ¡via deu um show
de explicaÃ§Ãµes e pra todas nÃ³s do AdÃ£o conseguimos matar um pouquinho a 
saudade dela...kkk...Bjkas FlÃ¡via. Em tempo, ParabÃ©ns tb para o Eduardo Nunes.

A tarde foi a do 2Âº ano, com a unidade Ar, e o tutor foi o FlÃ¡vio Silva. Ele 
tambÃ©m foi maravilhoso em suas explicaÃ§Ãµes. ParabÃ©ns a Sangari pela bela 
equipe de tutores.!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ce-de-15-de-junho-dinamizado-pelos.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CE de 15 de junho dinamizado pelos alunos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Foi maravilhoso, os alunos Karoline e Carlos Salatiel fizeram uma oficina de 
tecnologia educacional. Eles mostraram algumas possibilidades educativas, 
utilizando os recursos tecnolÃ³gico disponÃ-veis na escola. O centro de estudos 
foi aprovado pelos professores da escola, eles tiraram suas dÃºvidas e gostaram 
da sugestÃ£o de utilizar vÃ-deos e livros na contaÃ§Ã£o de pequenas estÃ³rias 
para as turmas de alfabetizaÃ§Ã£o. Sucesso total!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Maravilha o trabalho dos alunos apoiando os professores. ColaboraÃ§Ã£o Ã© a 
palavra. O  garoto tÃ¡ famoso. abs

 <COMENTÃRIOS>
O projeto Ã© Ã³timo mesmo, os alunos precisam ser valorizados, os resultados 
estÃ£o aparecendo!

 <COMENTÃRIOS>
Educadores Inovadores comentou no facebook: A ideia dos alunos tambÃ©m ensinarem
os professores com as tecnologias que ainda sÃ£o desconhecidas a eles Ã© muito 
boa e inovadora. 
ParabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
Realmente,foi maravilhoso!! Amei a ideia e fiquei orgulhosa deles!!!

 <COMENTÃRIOS>
VocÃª tem crÃ©ditos Claudia, Ã© uma Ã³tima professora. Uma das meninas da tropa 
de elite do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.

 <COMENTÃRIOS>
Com a ajuda de uma otima coordenadora fica mais facil!!!! Acho q vc conhece a 
Gisele???? rsrsrs....
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 <COMENTÃRIOS>

Boba, eu tenho uma equipe que Ã© tudo de bom e alunos muito talentosos!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-das-criancas-visita-o-ciep-dr.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cidade das CrianÃ§as visita o CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Foi uma festa, o dia da farra com a Cidade das CrianÃ§as visitando a escola. 
Teve brincadeiras, pula pula, concurso de danÃ§a , atividades fÃ-sicas e muita 
diversÃ£o. Essa iniciativa foi mais uma parceria do Bairro Educador com nossa 
escola. A equipe da Cidade das crianÃ§as trouxe brinquedos e animadores, 
passaram o dia na escola realizando atividades!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinema-e-nosso-tema-gerador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cinema Ã© nosso tema gerador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Como jÃ¡ foi postado antes, esse ano o tema gerador da nossa escola Ã© histÃ³ria
do cinema. Estamos estudando sobre o tema, montamos um cineclube e finalmente 
fomos ao cinema! Pura diversÃ£o!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineminha-no-metro-rio-parceria-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineminha no MetrÃ´ Rio - Parceria com Bairro Educador

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fomos assistir curtas na estaÃ§Ã£o carioca do MetrÃ´ Rio, fomos e voltamos de 
metrÃ´, as crianÃ§as adoraram.

Mais uma vez realizamos uma atividade de formaÃ§Ã£o de platÃ©ia e cineclubismo, 
nosso projeto sobre cinema estÃ¡ dando bons frutos.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunidade-servico-da-educacao-metrorio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: MetrÃ´Rio exibiu curtas metragens do 
Cinesul
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: MetrÃ´Rio exibiu curtas metragens do 
Cinesul: "Durante os dois dias de exibiÃ§Ã£o de curtas metragens brasileiros 
selecionados pelo Cinesul - Festival Ibero - Americano de Cinema e VÃ-deo - ..."

 <COMENTÃRIOS>
Os estudantes do CIEP estiveram presente o evento!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ei-letrandotem-cheiro-de-pipoca-no-ar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E.I. Letrando...tem cheiro de pipoca no ar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora CÃ¡tia, da EducaÃ§Ã£o infantil, fez uma sessÃ£o de cinema com 
pipoca e depois mostrou para sua turminha uma musica sobre a delÃ-cia. ApÃ³s o 
filme e a musiquinha, as crianÃ§as comeram pipoca e fizeram leitura coletiva da 
letra da musica com atividade de reconhecimento das letras!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ei-visita-o-salao-do-livro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E.I. Visita o SalÃ£o do Livro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil de nossa escola marcaram presenÃ§a no SalÃ£o do
Livro!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns comunidade Escolar do AdÃ£o. Continuem ligados e conectados a 
tecnologia pois desta forma poderÃ£o dar visibilidade ao trabalho de excelÃªncia
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que realizam.Fico feliz por vocÃªs!REjane Faria

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Rejane, ficamos feliz com seu comentÃ¡rio!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-do-gremio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EleiÃ§Ã£o do grÃªmio!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No mÃªs de junho realizamos a eleiÃ§Ã£o do grÃªmio estudantil em nossa escola. A
eleiÃ§Ã£o foi tranquila , uma aula de cidadania. Tivemos apenas uma chapa, a 
Chapa Rio que foi eleita para ajudar a melhorar cada vez mais nossa escola.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
elogios-sao-sempre-bons.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Elogios, amamos muito, tudo isso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Temos recebido alguns elogios, vou comeÃ§ar a publicar aqui em nosso blog. 
ParabÃ©ns para uma equipe tÃ£o guerreira. Vejam esse comentÃ¡rio do Rafael 
Parente:

Rafael Parente..
. A rede jÃ¡ tinha excelentes trabalhos com a utilizaÃ§Ã£o das novas 
tecnologias. O sucesso da prÃ³pria EducopÃ©dia depende 100% da qualidade dos 
educopedistas, todos professores de sala de aula, que gastam madrugadas e fins 
de semana trabalhando nas aulas. Outro dia conheci o CIEP Dr. AdÃ£o e fiquei 
encantando com o trabalho feito pela ProfessoraGisele Cardoso Cordeiroe seus 
alunos monitores. Um aluno de 10 anos sabia muito mais de tecnologias do que 
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eu!hÃ¡ 17 horasCurtir (desfazer)2 pessoas
Direto do Facebook para a equipe de profissionais maravilhosos do CIEP Dr. AdÃ£o
Pereira Nunes!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gelatina-amarela.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gelatina Amarela!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Michelle quer realmente prender seus alunos pelo estÃ´mago! Para 
reforÃ§ar a cor amarela e trabalhar texturas na sua turminha de EducaÃ§Ã£o 
Infantil, rolou atÃ© gelatina de Abacaxi. A professora trabalhou a cor amarela, 
a vogal A. As crianÃ§as adoraram![FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-anna-ramalho-no-buraco.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Anna Ramalho - No buraco negro
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Anna Ramalho - No buraco negro
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Google diz que nÃ£o abandonarÃ¡ Orkut
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apÃ³s o Google+
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Google diz que nÃ£o abandonarÃ¡ Orkut
apÃ³s o Google+
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ler-para-crescer-blogs-como-inspiracao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Ler para Crescer: Blogs como inspiraÃ§Ã£o para professores
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ler para Crescer: Blogs como inspiraÃ§Ã£o para professores: "Por ANJ     
Compartilhamos abaixo dois exemplos de blogs de escolas para vocÃª, educador, 
ter inspiraÃ§Ã£o e convidar sua turma para essa empre..."

 <COMENTÃRIOS>
Este blog Ã© exemplo de como uma unidade escolar pode demonstrar os excelentes 
trabalhos que sÃ£o realizados pelo corpo docente e informar sobre notÃ-cias 
relacionadas a educaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-atividades-com-jornais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais atividades com jornais!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O incentivo da leitura Ã© fundamental na rotina escolar. Em nossa escola todas 
as turmas costumam ter, a hora da leitura dos jornais. Nessa atividade ,a 
professora lÃª o jornal com os alunos , depois disponibiliza o jornal completo ,
cada um pega pra ler as notÃ-cias do seu interesse e podem discutir com colegas 
e com a professora o que leram!
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-aulas-de-ciencias.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais aulas de CiÃªncias!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
<DATA DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 COMO TIRAR ÃGUA DE UM RECIPIENTE? T: 1.203 - 10/06/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Essa aula foi super fantÃ¡sticaaaaaaa, ele realmente perceberam que o ar ocupa 
espaÃ§o mesmo. E lembraram da aula anterior de como fiz pra tirar o ar do 
copinho. Quando perguntei por que a bola nÃ£o enchia na garrafa, Daniel me 
respondeu que era por causa do ar que jÃ¡ estava na garrafa. E me fiz de boba e 
perguntei : NÃ£o entendi, o ar atrapalha? E ele me respondeu: - Claro tia, dois 
corpos nÃ£o ocupam o mesmo lugar. Fiquei  tÃ£o emocionada que tive que filmar 
essa aula. Em breve vou postar o vÃ-deo. Aguardem!![FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Aula 3: O AR OCUPA ESPAÃ‡O? T:1.203 - 9/6/11
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Essa aula tb foi muito bacana, pois as crianÃ§as perceberam que o ar estÃ¡ em 
todos os lugares e que ocupa espaÃ§o sim. Descemos para a biblioteca para 
realizar a experiÃªncia, o local foi aprovadÃ-ssimo por eles...rsrsrs. 
ConcluÃ-mos que dois corpos nÃ£o ocupam o mesmo lugar no espaÃ§o. Eles amaram. 
Amo vocÃªs!!![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
materia-sobre-blogadao-no-facebook-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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MatÃ©ria sobre BlogAdÃ£o no facebook e blog do Jornal e EducaÃ§Ã£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Confira a matÃ©ria:

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blogs de escolas
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Compartilhamos abaixo dois exemplos de blogs de escolas para vocÃª, educador, 
ter inspiraÃ§Ã£o e convidar sua turma para essa empreitada. Que tal criar um 
blog da escola?

Os alunos podem escrever notÃ-cias, crÃ´nicas, publicar seus desenhos, tirinhas,
charges; fazer entrevistas com pessoas da escola e/ou comunidade, cobrir os 
eventos da escola, etc

Uma oportunidade para colocarem sua criatividade e autoria em prÃ¡tica. Tudo com
responsabilidade e Ã©tica, afinal, a palavra Ã© muito poderosa, e precisa ser 
usada com respeito e cuidado.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
adaoblogado.blogspot.com
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
na-educacao-infantil-tudo-acaba-em.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Na EducaÃ§Ã£o Infantil tudo acaba em empada!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A turminha de EducaÃ§Ã£o Infantil, da professora Michelle, trabalhou a cor 
amarela. O trabalho foi literalmente delicioso, pois acabou em empada. Vale 
conferir! Com a atividade a professora trabalhou : cores, vogal E, hÃ¡bitos de 
higiene, recorte e colagem! Hummm foi muito gostoso.[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novamente-no-blog-do-cine-chega-mais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 25 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novamente no Blog do Cine Chega Mais!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No blog do Cine Chega Mais foi postada mais uma etapa de criaÃ§Ã£o da oficina de
vÃ-deo que acontece em nossa escola com parceria do Cine Chega Mais, MetrÃ´ Rio 
e Bairro Educador, confira:
[FOTO]

<DATA DA POSTAGEM>
SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Postado por Jean Machado e Amanda de Oliveira
Na Semana Passada os Alunos do CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes (IrajÃ¡) e da Escola 
AndrÃ©a fontes Peixoto realizaram sua pratica de de vÃ-deo nas oficinas de 
cinema.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novo-projeto-solucoes-em-tecnologias.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 14 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novo projeto: soluÃ§Ãµes em tecnologias delivery!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mais um projeto de sucesso com as novas tecnologias em educaÃ§Ã£o. A idÃ©ia Ã© 
realizar a formaÃ§Ã£o continuada de professores utilizando as novas tecnologias.
Para isso, a coordenadora Gisele formou quatro alunos monitores, que realizam 
oficinas de blogs, redes sociais, produÃ§Ã£o de mÃ-dia eletrÃ´nica, nos os CEs 
para professores e durante a semana , visitam as salas de aulas com os 
equipamentos, tirando dÃºvidas, auxiliando nas postagens dos blogs, nas contas 
do twitter. Nossos professores agora possuem um serviÃ§o delivery em soluÃ§Ãµes 
tecnolÃ³gicas, os monitores possibilitam um contato mais estreito dos 
professores com as novas tecnologias.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Ã“tima idÃ©ia! Essa ferramenta deve ser conhecida de todos os professores da 
rede. Esse Ã© um momento facilitador p/isso. PArabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada CÃ¡tia, estamos felizes com os resultados!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-cinemadao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina cinemAdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 1 de junho teve inÃ-cio a oficina de cinema do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.
Foi muito legal, a parceria com o Bairro Educador Ã© importante! O MetrÃ´Rio 
virou parceiro, graÃ§as ao BE IrajÃ¡, , enviou professores de cinema para 
ministrar a oficina. Vai dar Filme!
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-cinema-com-fabricio-machado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina de cinema com FabrÃ-cio Machado!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 8 de junho foi o segundo encontro da oficina de cinema na escola. Foi muito 
legal, iniciamos nosso primeiro roteiro na oficina. os filmes vÃ£o falar dos 
problemas enfrentados pelos jovens , seus planos etc. A oficina acontece toda 
quarta feira, Ã© uma parceria Bairro Educador e MetrÃ´Rio. Os alunos entre sete 
e 10 anos estÃ£o virando cinÃ©filos.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-do-programa-estrada-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina do programa: Estrada para Cidadania

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 31 de maio aconteceu a oficina de EducaÃ§Ã£o para o trÃ¢nsito do 
programa: Estrada para cidadania, da empresa CCR. Saiba mais:
Todas as concessionÃ¡rias do Grupo CCR realizam o programa Estrada para a 
Cidadania, eleito pela IBTTA -principal associaÃ§Ã£o internacional de 
concessionÃ¡rias de rodovias - o melhor programa de responsabilidade social do 
setor em todo o mundo.O programa tem o objetivo de disseminar informaÃ§Ãµes 
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sobre seguranÃ§a de trÃ¢nsito e cidadania entre os alunos da 4Âª sÃ©rie das 
redes pÃºblicas de ensino fundamental nas cidades de atuaÃ§Ã£o das 
concessionÃ¡rias do Grupo CCR.
O Estrada para a Cidadania tem um material didÃ¡tico completamente exclusivo e 
leva em consideraÃ§Ã£o a transversalidade das matÃ©rias, ou seja, busca incluir 
o tema em diversas disciplinas. Visando a inclusÃ£o de professores e alunos com 
deficiÃªncia visual, todo o material tambÃ©m Ã© produzido em braile. TambÃ©m 
segue os padrÃµes atuais de ilustraÃ§Ã£o, linguagem e leis de trÃ¢nsito e 
cidadania.
Para facilitar ainda mais a assimilaÃ§Ã£o do Estrada para a Cidadania pelas 
escolas, Ã© realizado ainda um treinamento com professores das escolas 
parceiras. As aulas sÃ£o semanais e algumas das atividades envolvem tambÃ©m os 
familiares das crianÃ§as, com exercÃ-cios que precisam ser feitos em casa. Essa 
atividade Ã© um importante fator disseminador das informaÃ§Ãµes ensinadas nas 
salas de aula, que multiplica o nÃºmero de pessoas impactadas pelo projeto.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olhem-chamada-da-materia-no-facebook.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olhem a chamada da matÃ©ria no Facebook!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Blogs de escolasprogramajornaleeducacao.blogspot.comhÃ¡ 8 
minutosCompartilharJornal E EducaÃ§Ã£o AnjDuas dicas de blogs de escolas para 
vocÃª ter inspiraÃ§Ã£o e criar um com sua 
turma!http://programajornaleeducacao.blogspot.com/2011/06/blogs-de-escolas.html

Adorei, minha equipe merece!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-cinetela-brasil-de-junho.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao CineTela Brasil!!!  6 de junho!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa, finalmente, fomos ao cinema com as crianÃ§as! Assistimos o filme Grilo 
Feliz, levamos 230 crianÃ§as, dia de festa para o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. 
Agradecemos ao Bairro Educador , nosso grande parceiro!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-oi-futuro-2.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao Oi futuro 2!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A turma das professoras Carmem e Claudia ValÃ©ria, foram para uma aula passeio 
ao Museu da Oi. O passeio foi pura diversÃ£o e conhecimento. As crianÃ§as e os 
professores adoraram , mais uma parceria com o Bairro Educador!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-oi-futuro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao Oi futuro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossos alunos e professores foram ao Oi futuro, duas vezes nesse semestre. O 
objetivo do trabalho Ã© ampliar o capital cultural dos alunos e professores , 
aprofundar os estudos e reflexÃµes sobre as tecnologias em nossas vidas . As 
professoras Carmem, Michele, Ana Carolina e Claudia ValÃ©ria, levaram seus 
alunos que curtiram muito. Vamos iniciar um projeto sobre a evoluÃ§Ã£o 
tecnolÃ³gica e a sociedade, o ponto de partida foi a visita guiada pelo 
instituto Oi. Mais uma parceria Bairro Educador e MetrÃ´Rio!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-jornal-e-educacao-vale.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa Jornal e EducaÃ§Ã£o, vale conferir!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Esse programa Ã© muito bacana , no site e no blog tem inÃºmeras sugestÃµes de 
atividades com jornal e idÃ©ias para trabalhar.... recomendo!

http://www.anj.org.br/jornaleeducacao
 <COMENTÃRIOS>

Muito legal o programa, quero participar...
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
receitas-para-alfabetizar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Receitas para alfabetizar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Gente , olha essa atividade da professora Priscila! Ela usou receitas para 
alfabetizar sua turminha de ano inicial.Priscila se supera sempre, os alunos 
aprenderam e saborearam. Foi uma aula gostosa demais. A atividade mostrou a 
estrutura textual de uma receita, a professora destacou palavras que os alunos 
jÃ¡ conheciam tudo com muita diversÃ£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segunda-etapa-da-capacitacao-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Segunda etapa da capacitaÃ§Ã£o do Programa Estrada para Cidadania!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Aconteceu no dia 27 a segunda etapa da capacitaÃ§Ã£o do programa Estrada para 
Cidadania da empresa CCR, dessa vez foram convidados professores do quinto ano. 
Nossa equipe marcou presenÃ§a com as professoras Carmem e Claudia.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teatro-peca-triangulinho.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 7 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Teatro: PeÃ§a Triangulinho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Parceria Bairro Educador, MetrÃ´ Rio e CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes, muita 
diversÃ£o e cultura para os alunos.Foi maravilhoso, adoramos, fomos e voltamos 

Página 230



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
de MetrÃ´ no final de semana. A professora Paula subiu no palco e brilhou!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tropa-de-elite-do-ciep-dr-adao-pereira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 25 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Tropa de Elite do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Essa equipe vale ouro, comprometida, criativa e muiiito competente!

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Equipe nota dez!!! Exemplo de dedicaÃ§Ã£o, competÃªncia e alegria.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ualestamos-no-blog-da-sangari-tambem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ual...Estamos no Blog da Sangari tambÃ©m, amamos elogios!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Hoje Ã© dia de elogios para o CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. Agora aparecemos no 
blog da Sangari, fomos elogiados pelo belo trabalho de CiÃªncias que estamos 
desenvolvendo! Vejam:

[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Equipe do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes compartilha experiÃªncias em blogs - vale a 
pena conferir!Enviar por e-mailCompartilhar no FacebookBlogThis!Compartilhar no 
TwitterCompartilhar no Google Buzz
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A equipe doCIEP AdÃ£o Pereira Nunes (6Âª CRE)nÃ£o se contenta em apenas fazer um
bom trabalho na escola - eles ainda fazem questÃ£o de compartilhÃ¡-lo na 
internet, amplificando o alcance das suas experiÃªncias e criando um rico canal 
de comunicaÃ§Ã£o e troca com outras escolas, educadores, alunos e demais 
interessados.Criado e organizado pela coordenadora pedagÃ³gica Gisele Cardoso, 
oBlogAdÃ£ojÃ¡ tem 41 seguidores e estÃ¡ sempre atualizado com informaÃ§Ãµes, 
fotos e relatos sobre os projetos em andamento na escola:[FOTO]

Outro blog que relata experiÃªncias da escola Ã© oEu amo ser Professora, da 
professora Gwendolyn Sonia, que mostra com detalhes e muitas fotos o dia a dia 
das turmas 1102 e 1203. Nesse blog Ã© possÃ-vel acompanhar o desenvolvimento de 
aulas do Cientistas do AmanhÃ£ e as impressÃµes da professora sobre o 
Programa:[FOTO]

ParabÃ©ns Ã s professoras pela iniciativa!
 <COMENTÃRIOS>

Dia de luz e sucesso! :) ParabÃ©ns!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-dia-na-turma-da-prof-claudia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um dia na turma da prof Claudia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Claudia ValÃ©ria Ã© mais uma das professoras dedicadas do CIEP Dr. 
AdÃ£o Pereira Nunes. Ela trabalha com dedicaÃ§Ã£o e amor. Acompanha sua turma 
nas atividades e passeios, trabalha de maneira criativa a produÃ§Ã£o textual com
seus alunos. Resultado disso, foi uma festa surpresa da turma fez pra ela 
confiram:
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-blog-do-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no blog do Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ pessoal, estamos muito felizes com a parceria com o Bairro Educador...e agora
com esse elogio melhorou. Amamos muito tudo isso! Confira:
[FOTO]

<DATA DA POSTAGEM>
TERÃ‡A-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
BlogAdÃ£o no Bairro Educador!
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O BE IrajÃ¡ tem se destacado por conta de suas boas parcerias, em estreitos 
relacionamentos em prol do andamento do projeto nas escolas. Exemplo desta 
parceria Ã© o BlogAdÃ£o, a pÃ¡gina do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes escrita por sua 
coordenadora pedagÃ³gica, Gisele Cordeiro. A coordenadora faz questÃ£o de 
apresentar as aÃ§Ãµes que ocorrem na escola, nas salas de aulas, destacando seus
professores e alunos. AlÃ©m disso, ressalta como tem sido a experiÃªncia de ter 
o projeto Bairro Educado atuando no CIEP, experiÃªncia esta sempre vista com 
bons olhos.O Bairro Educador agradece Ã  equipe do CIEP e faz um plano geral dos
acontecimentos do mÃªs de junho, a partir das postagens do BlogAdÃ£o, replicando
as matÃ©rias e imagens postadas pela Gisele. Veja a postagem na Ã-ntegra 
em:http://bairroeducador.blogspot.com/

 <COMENTÃRIOS>
Mais uma vez, parabÃ©ns ao Ciep AdÃ£o Pereira Nunes!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada querida!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-blog-do-cine-chega.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Viramos notÃ-cia no blog do Cine Chega Mais.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
TERÃ‡A-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cine Chega Mais no CIEP AdÃ£o Pereira Nunes
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em parceria com o projeto Bairro Educador, as oficinas de cinema chegaram ao 
CIEP AdÃ£o Pereira Nunesem IrajÃ¡. As aulas acontecem toda semana de junho e os 
alunos estÃ£o muitofelizes com a iniciativa. O CIEP jÃ¡ trabalha com esses 
pequenos a sÃ©tima arte exibindo filmes clÃ¡ssicos como os de Chaplin em seu 
cineclube. Na semana passada os alunos assistiram com o professor Walter 
Fernandes o curta metragem "Couro de gato".
Outra postagem: 

<DATA DA POSTAGEM>
SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cine Chega Mais em IrajÃ¡
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ontem (09/06) os alunos do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes criaram o roteiro que 
serÃ¡ filmado por eles na prÃ³xima semana. O tema gira em torno de uma crianÃ§a 
que sofre de bulimia. O Cine tem sido uma ferramenta de grande importÃ¢ncia com 
crianÃ§as e adolescentes em temas que sÃ£o pertinentes nessa fase como o 
bullying. A aula de criaÃ§Ã£o foi transmitida pelo Twitcam.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-universo-de-miyazakiotomokon.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao Universo de Miyazaki|Otomo|Kon (Caixa Cultural)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A mostra: O Universo de Miyazaki, Otomo, Kon no Centro Cultural da Caixa, foi 
uma sugestÃ£o do blog Blahcultural.blogspot.com. NÃ³s, do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira
Nunes gostamos da sugestÃ£o e fomos conferir o evento, que teve inÃ-cio em 28 de
junho , com tÃ©rmino previsto para o dia 10 de julho. Foi uma grande 
oportunidade de assistir uma cinematografia rica e rara. O evento apresenta 
filmes de animaÃ§Ã£o japoneses que nÃ£o chegaram nas telas cariocas, alÃ©m 
disso, pretende debater a relevÃ¢ncia e a influÃªncia dos japoneses dentro do 
cinema de animaÃ§Ã£o. EstÃ£o previstos no evento exibiÃ§Ã£o de filmes, debates e
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oficina de MangÃ¡. NÃ³s conferimos e adoramos. Boa dica do 
Blahcultural.blogspot.com!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-dos-dentistas-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita dos dentistas no CIEP !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Essa semana recebemos a visita de dentistas no EducaÃ§Ã£o Infantil para realizar
atividades de prevenÃ§Ã£o e iniciar tratamento odontolÃ³gico de nossos alunos, 
confira:
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-sabia-frequentar-museus-teatro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
VOCÃŠ-SABIA-FREQUENTAR-MUSEUS-TEATRO-MELHORAM-SAUDE
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VOCÃŠ-SABIA-FREQUENTAR-MUSEUS-TEATRO-MELHORAM-SAUDE
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
193-anos-do-museu-de-historia-natural.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

193 anos do Museu de HistÃ³ria Natural, nÃ³s fomos.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No mÃªs de julho acontece a comemoraÃ§Ã£o do aniversÃ¡rio do Museu da Quinta da 
Boa Vista. Nossa escola nÃ£o podia perder essa oportunidade cultural , entÃ£o 
marcamos presenÃ§a no evento.

Antes, a coordenadora, fez questÃ£o de formar platÃ©ia, reuniu as turmas e 
explorou com eles o site do museu, falando curiosidades ...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
2-coc.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

2Âº COC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Realizamos no dia 14 de julho mais um conselho de classe de nossa escola, 
discutimos, refletimos e elaboramos estratÃ©gias para recuperaÃ§Ã£o dos alunos e
melhoria do trabalho. Foi muito produtivo e registramos tudo com a presenÃ§a e 
participaÃ§Ã£o dos alunos Lucas de Paula e Julianny FranÃ§a.

 <COMENTÃRIOS>
Momento importante esse de professores reunidos montarem estratÃ©gias para 
recuperaÃ§Ã£o dos alunos que ainda nÃ£o conseguiram alcanÃ§ar a aprendizagem 
desejada. Todos juntos em prol do mesmo objetivo: Levar a crianÃ§a a aprender de
forma sadia e prazerosa. ParabÃ©ns!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
8-jornada-internacional-de-educacao-dia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o! Dia 19 de julho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 19 de julho foi o primeiro dia do evento. Muitas reflexÃµes sobre tecnologia
educacional, o futuro da escola!

Palestras que participei:
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A LideranÃ§a PedagÃ³gica como Um elemento Coletivo Colocado em jogo (Monica 
Gather Thurler -SuÃ-Ã§a)
 IdÃ©ias principais: restabelecer a justiÃ§a social, instaurar uma lideranÃ§a 
compartilhada.

Qual a finalidade da Escola no sÃ©culo XXI: Preparar Uma elite para o Ensino 
Superior ou Preparar os Jovens para a Vida? ( Philippe Perrenoud-SuÃ-Ã§a)
IdÃ©ias principais: Para a classe mÃ©dia,o destino social, depende do destino 
escolar.

Como transformar o Erro em acerto? (Vasco Moretto-DF)
 IdÃ©ias Principais: Ã‰tica ou Moral? Qual as consequÃªncias de minhas aÃ§Ãµes? 
Anomia, heteronomia e finalmente autonomia.

As salas de aula como instrumento de aprendizagem (Rui Trindade-Portugal)
IdÃ©ias principais: Menos competiÃ§Ã£o e mais cooperaÃ§Ã£o nas escolas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
8-jornada-internacional-de-educacao-dia_20.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o! Dia 20 de julho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

2Âº dia de Jornada Internacional! Dia produtivo, minha mente fervilhou de 
idÃ©ias. Assisti o Rafael Parente falar da EducopÃ©dia, conversei com Marcelo e 
Francisco, ambos Educopedistas. Trocamos experiÃªncias, falamos de projetos. Ãˆ 
bom poder discutir idÃ©ias e refletir sobre nossa prÃ¡tica. Estou muito 
interessada em trabalhar com Redes Sociais e conexÃµes para mudar a estrutura da
escola. Ã‰ preciso pensar menos em competiÃ§Ã£o e mais na cooperaÃ§Ã£o e 
colaboraÃ§Ã£o. O Rafael exibiu o vÃ-deo: Conecte-se para um mundo melhor! Bingo!
Pensei: a escola precisa utilizar as conexÃµes para um mundo melhor, e o inÃ-cio
Ã© fazer uma escola melhor! Ã‰ necessÃ¡rio criar espaÃ§os para que os alunos e 
professores possam trabalhar juntos, como parceiros. Para isso, penso em 
utilizar Redes Sociais e softwares livres. Na Jornada, conversei muito com meus 
colegas e estou pensando em mais um projeto, o LigAdÃ£o. O projeto visa inverter
os papÃ©is dos personagens da escola. O aluno serÃ¡ o professor e o professor 
serÃ¡ o aluno. Os alunos serÃ£o tutores de seus professores para o uso das novas
tecnologias, criarÃ£o blogs, postarÃ£o notÃ-cias, ajudarÃ£o a navegar etc. O 
professor poderÃ¡ tirar suas dÃºvidas, aprender a utilizar a tecnologia sem sair
de sua sala de aula, tudo isso pelas mÃ£os de seus alunos. Os professores 
ganharÃ£o tempo, conhecimento, os alunos ganharÃ£o autoestima, autonomia. As 
relaÃ§Ãµes mudarÃ£o, professores e alunos serÃ£o colaboradores A escola ganha, 
os professores ganham e os alunos ganham. Apesar do relato apaixonado, Ã© 
preciso deixar claro que o caminho Ã© Ã¡rduo, cheio de conflitos, mas precisamos
nos conectar para fazer um mundo melhor! NÃ³s, do CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes, 
estamos conectados para fazer do mundo um lugar Melhor!

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ isso aÃ-! Conte comigo para o que precisar. Beijo grande!!!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Rafael, pode contar com a equipe do Ciep tb!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
8-jornada-internacional-de-educacao-dia_21.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o! Dia 21 de julho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O dia mais esperado por mim, queria assistir a palestra do MoisÃ©s Zylbersztajn,
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autor do livro: Blog de papel. Gostei muito da palestra, comprei o livro e atÃ© 
pedi autÃ³grafo. Interessante as reflexÃµes levantadas por ele, vou me 
aprofundar mais no assunto.

[FOTO]

Na capa do Livro tem 10 coisas que um Blog Ã©!

Um blog Ã© um espaÃ§o para partilhar conhecimento.

Um blog Ã© um compromisso diÃ¡rio.

Um blog Ã© uma conversa, nÃ£o uma palestra.

Um blog Ã© 80 por cento fatos, 20 por cento opiniÃ£o.

Um blog Ã© transparente quanto Ã s suas fontes.

Um blog Ã© investimento de longo prazo.

Um blog Ã© um sÃ-tio de organizaÃ§Ã£o pessoal.

Um blog Ã© o rosto do seu autor.

Um blog Ã© tematicamente consistente. Mas pode surpreender.
Antonio Granado

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aluno-pos-graduacao-podera-inscrever.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ALUNO-POS-GRADUAÃ‡ÃƒO-PODERA-INSCREVER-PROGRAMA-CIÃŠNCIA-SEM-FRONTEIRAS-PARTIR-A
GOSTO
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ALUNO-POS-GRADUAÃ‡ÃƒO-PODERA-INSCREVER-PROGRAMA-CIÃŠNCIA-SEM-FRONTEIRAS-PARTIR-A
GOSTO
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
animacao-simplesmente-acari-recordar-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AnimaÃ§Ã£o simplesmente AcarÃ-! (recordar Ã© viver)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

AnimaÃ§Ã£o feita pelos nossos alunos em oficina com a MultiRio.
 <COMENTÃRIOS>

Muito legal!!!
Participei deste projeto e de todas as suas etapas!
Foram muitas idas Ã  MultiRio, vÃ¡rias oficinas...
Depois fui convidada pela PatrÃ-cia Alves para compor uma mesa sobre o projeto, 
cujo nome Ã©: Carta Animada pela Paz na mostra do sÃ©c.XXI, no planetÃ¡rio!Tenho
Ã³timas recordaÃ§Ãµes...
Gostei muito de rever a animaÃ§Ã£o por aqui!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-da-sangari-com-professora.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas da Sangari com professora Gwendolyn!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Gwendolyn Ã© apaixonada pela sua turma, isso todos jÃ¡ sabem, mas 
ela tem outra paixÃ£o, as aulas de CiÃªncias. A liÃ§Ãµes sobre ar e vento foram 
uma festa, confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Que lindos! Professora e alunos juntos construindo conhecimento! ParabÃ©ns! 
Bjs.Rejane Faria
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-anima-mundi-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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quinta-feira, 14 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Anima Mundi 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Anima Mundi 2011: "ComeÃ§a na prÃ³xima sexta (15/07) o Anima 
Mundi 2011. A entrada Ã© R$ 8,00 e meia R$ 4,00 (exceto na na sala de cinema do 
Centro Cultural Corr..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-livro-traz-contos-sobre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Livro traz contos sobre as mÃºsicas do LegiÃ£o Urban...
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Livro traz contos sobre as mÃºsicas do LegiÃ£o Urban...: "* Texto
gentilmente cedido por VinÃ-cius BaiÃ£o, da revista Crase  Vinte cinco anos 
apÃ³s o lanÃ§amento do primeiro Ã¡lbum daquela que Ã© consider..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-os-cultos-sao-mais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Os cultos sÃ£o mais saudÃ¡veis?
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blah Cultural: Os cultos sÃ£o mais saudÃ¡veis?: "Ã‰ o que afirma um estudo 
publicado na revista Journal of Epidemiology and Community Health. S egundo a 
publicaÃ§Ã£o, quem visita museus e freq..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
creche-municipal-zuzu-angel-creche.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL: Creche comemorando o aniversÃ¡rio da querida Zuzu 
A...
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CRECHE MUNICIPAL ZUZU ANGEL: Creche comemorando o aniversÃ¡rio da querida Zuzu 
A...: "Fazer aniversÃ¡rio Ã© ter a chance de aprender, ensinar novas liÃ§Ãµes e 
ajudar mais pessoas. Assim: Zuzu Angel  mesmo depois de sua partida con..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criancas-que-demoram-para-falar-nao-sao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CrianÃ§as que demoram para falar nÃ£o sÃ£o mais propensas a ser tÃ-midas ou 
depressivas, mostra pesquisa - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CrianÃ§as que demoram para falar nÃ£o sÃ£o mais propensas a ser tÃ-midas ou 
depressivas, mostra pesquisa - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-superior-de-formacao-geral-ganha.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Curso superior de formaÃ§Ã£o geral ganha espaÃ§o; onze universidades federais 
oferecem - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Curso superior de formaÃ§Ã£o geral ganha espaÃ§o; onze universidades federais 
oferecem - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
darwin-origem-da-origem-das-especies.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Darwin: A origem da Origem das EspÃ©cies | Blog Brasil AcadÃªmico
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Darwin: A origem da Origem das EspÃ©cies | Blog Brasil AcadÃªmico
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descolagem.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Descolagem!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje aconteceu o evento Descolagem, promovido pelo instituto Oi futuro. O CIEP 
Dr AdÃ£o Pereira Nunes esteve presente para prestigiar o Rafael Parente um dos 
palestrantes. Foi muito bacana, muita tecnologia e informaÃ§Ã£o. E ainda 
encontramos a queridÃ-ssima Regina escritora. Nosso aluno Carlos Salatiel fez 
sucesso.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-de-carreira-dificil-tarefa-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de carreira: a difÃ-cil tarefa de seduzir os alunos - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de carreira: a difÃ-cil tarefa de seduzir os alunos - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-de-carreira-relacao-simbiotica.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: a relaÃ§Ã£o simbiÃ³tica que vem se construindo entre os 
jovens e a tecnologia - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: a relaÃ§Ã£o simbiÃ³tica que vem se construindo entre os 
jovens e a tecnologia - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-boa-leitura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de boa leitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O TEMPO...a dimensÃ£o a conquistar!
Caio Zip - o Viajante do Tempo Ã© uma sÃ©rie de livros dedicada Ã s pessoas de 
espÃ-rito jovem de todas as idades.
A ideia principal da sÃ©rie Ã© mostrar a HistÃ³ria Mundial feita pelos grandes 
homens e como a MatemÃ¡tica e outras matÃ©rias foram importantes em suas 
decisÃµes.Esta ficÃ§Ã£o histÃ³rica tem um forte propÃ³sito educativo. HÃ¡ uma 
total integraÃ§Ã£o entre as disciplinas MatemÃ¡tica e HistÃ³ria. HÃ¡ tambÃ©m um 
pouco de Filosofia, voltada ao amadurecimento do jovem.... conceitos e exemplos 
de arte, filosofia fÃ-sica 

A cada lapso de tempo, Caio conhecerÃ¡ personagens que fizeram ou farÃ£o 
histÃ³ria, mas tambÃ©m terÃ¡ de enfrentar desafios em forma de enigmas em 
momentos decisivos da HistÃ³ria e em grandes batalhas de homens e deuses.Como 
muitos jovens, Caio nÃ£o gosta de estudar e encontra-se em conflito com tudo, 
porÃ©m, com o passar dos tempos, vai desbravando os mundos ao seu redor, 
descobrindo-se e, 

A proposta da sÃ©rie Ã© divertir, educar e atiÃ§ar a curiosidade do leitor. 
AlÃ©m disso, integra diversos campos do saber, tais como: HistÃ³ria Mundial, 
Arte, Filosofia e CiÃªncias. E a MatemÃ¡tica estÃ¡ sempre presente na soluÃ§Ã£o 
de enigmas, na tomada de decisÃµes em batalhas Ã©picas e durante a 
investigaÃ§Ã£o de um mistÃ©rio.
Caio Zip Ã© um jovem que participa das descobertas e das grandes batalhas, a 
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cada aventura amadurecendo e aprendendo que para sair das encrencas tem de usar 
o seu maior poder, que mesmo sem perceber ele usa muito bem: o poder da 
deduÃ§Ã£o
TÃ-tulo:RamsÃ©s II e a Batalha de Kadesh

SubtÃ-tulo: Aprendendo Geometria com o grande FaraÃ³

Autora: Regina GonÃ§alves 

Editora Viajante do Tempo, 2010, 112 pÃ¡ginasPÃºblico: a partir da 6Âª sÃ©rie

ISBN 978-85-63382-02-3PreÃ§o de capa: R$ 22,00

Sinopse: Um jovem viajante do tempo aparece no Antigo Egito para aprender a 
sabedoria milenar daquela esplÃªndida civilizaÃ§Ã£o. TerÃ¡ como mestre o grande 
faraÃ³ RamsÃ©s II, auxiliado nesta tarefa por sua esposa Nerfetari, por um 
arquiteto construtor de grandes monumentos e por um sÃ¡bio grego em visita ao 
Egito. ApÃ³s aprender geometria, o jovem viajante, Caio Zip, ajudarÃ¡ RamsÃ©s 
II, na famosa batalha de Kadesh, a construir armadilhas contra o exÃ©rcito 
hitita, com cÃ¡lculos de Ã¡rea e volume.Ã‰ incrÃ-vel ver como os egÃ-pcios 
percebiam a MatemÃ¡tica como algo fundamental no cotidiano, seja para construir 
monumentos, edifÃ-cios e preparar o campo para a semeadura, seja para o uso em 
batalhas, organizando as forÃ§as e preparando armadilhas. Assim, percebe-se a 
MatemÃ¡tica como uma ciÃªncia viva, dinÃ¢mica, construÃ-da pelos homens de 
acordo com as necessidades sociais.Este livro pode ser lido por pessoas de todas
as idades, mas Ã© especialmente recomendado para ajudar na educaÃ§Ã£o de 
adolescentes que se encontram na segunda parte do ensino fundamental, visando o 
ensino de MatemÃ¡tica integrado com o de HistÃ³ria Mundial, e tambÃ©m com o de 
Filosofia, por incluir ensinamentos maravilhosos do Antigo Egito voltados ao 
amadurecimento do jovem. Ao final, uma biografia muito original foi 
acrescentada, na forma de memÃ³rias do prÃ³prio faraÃ³, e tambÃ©m uma seÃ§Ã£o 
com fotos e curiosidades do Antigo Egito.

TÃ-tulo: Einstein, Picasso, Agatha e ChaplinSubtÃ-tulo: Como explicar a teoria 
da relatividade, cubismo, viagem no tempo e desmascarar um assassinoAutora: 
Regina GonÃ§alves Editora Viajante do Tempo, 2010, 292 pÃ¡ginasPÃºblico: a 
partir da 9Âª sÃ©rieISBN 978-85-63382-01-6PreÃ§o de capa: R$ 39,00
Sinopse: Em Paris, no ano 1905, acontece o encontro dos jovens Caio Zip (o 
viajante do tempo), Agatha Christie e Charles Chaplin, com Albert Einstein e 
Pablo Picasso. Caio embrenha-se no nascimento da teoria da relatividade e da 
arte cubista e ainda vai solucionar um misterioso assassinato com a ajuda dos 
adolescentes Agatha Christie, com sua mente investigativa, e Charlie Chaplin, 
que dÃ¡ o toque mÃ¡gico a essa surpreendente ficÃ§Ã£o.Acompanhe as descriÃ§Ãµes 
de lugares interessantes na Paris da belle Ã©poque, enquanto Santos Dumont 
realiza experiÃªncias com balÃµes dirigÃ-veis e a primeira tentativa com o 
14-Bis, e o memorÃ¡vel diÃ¡logo entre Caio, Einstein, Picasso, Agatha, o poeta 
AndrÃ© Salmon e a patrocinadora do novato Picasso, Getrude Stein, no atelier do 
pintor espanhol, sobre como arte, literatura, ciÃªncia, viagem no tempo e 
mistÃ©rio estÃ£o entrelaÃ§ados.No campo educacional, este livro estimula o gosto
pela arte e a ciÃªncia entre os jovens, tornando a experiÃªncia do aprendizado 
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com mais sentido, interesse e prazer. A abordagem Ã© Ãºnica, informativa e com 
bom humor. Ã‰ uma interessante e divertida maneira de entender as grandes mentes
e de perceber que a arte e a ciÃªncia sÃ£o feitas das mesmas matÃ©rias: 
imaginaÃ§Ã£o e paixÃ£o! Este livro jÃ¡ se encontra disponÃ-vel no exterior em 
inglÃªs, francÃªs e coreano.

TÃ-tulo: "D. Pedro II e o jornalista Koseritz"Autores: Regina GonÃ§alvesRegis L.
A. RosaEditora Viajante do Tempo, 2010, 366 pÃ¡ginasPÃºblico: a partir da 9Âª 
sÃ©rieISBN 978-85-63382-00-9PreÃ§o de capa: R$ 49,00
Sinopse: Mistura de ficÃ§Ã£o e realidade, no final do segundo impÃ©rio, o 
jornalista Koseritz, imigrante alemÃ£o, viaja de Porto Alegre ao Rio de Janeiro 
e PetrÃ³polis para fazer uma entrevista com o imperador D. Pedro II. O 
jornalista conta com dois jovens estudantes que vÃ£o auxiliÃ¡-lo nessa tarefa: 
sua filha Carolina, tambÃ©m escritora, e Caio Zip, que na realidade Ã© um 
viajante do tempo, um representante da Ã©poca atual que lÃ¡ estÃ¡ para fazer as 
perguntas que todos nÃ³s gostarÃ-amos de fazer a D. Pedro. O principal objetivo 
do livro Ã© tornar a HistÃ³ria do Brasil acessÃ-vel aos leitores e mostrar que 
ela Ã© simplesmente fascinante, se for contada de uma forma lÃºdica e envolvendo
o leitor em um debate amplo e aberto. Outro objetivo Ã© homenagear e contribuir 
para o entendimento de personagens incrÃ-veis da HistÃ³ria do Brasil, como o 
nosso culto imperador e o combativo jornalista, ambos defensores da 
livre-expressÃ£o de ideias e fervorosos incentivadores da arte, ciÃªncia, 
educaÃ§Ã£o e cultura no Brasil.Na ampla entrevista na segunda parte do livro 
sÃ£o debatidas questÃµes fundamentais que repercutem atÃ© hoje, relacionadas Ã  
imigraÃ§Ã£o, cultura, educaÃ§Ã£o, ciÃªncia, desenvolvimento, escravidÃ£o, seca 
do nordeste, guerras, dÃ-vida pÃºblica, impostos, democracia e liberdade de 
expressÃ£o, fazendo-nos entender melhor este nosso Brasil. Este livro pode 
estimular os professores e estudantes a realizarem debates sobre essas 
questÃµes, por exemplo: antes dos debates o professor organiza sessÃ£o em sala 
de aula em que os alunos reproduzem as falas dos personagens de um capÃ-tulo 
selecionado da grande entrevista.Este livro tem recebido entusiasmados elogios 
de professores e profissionais liberais.
Recomendamos o acesso ao nosso sÃ-tio de divulgaÃ§Ã£o 
www.viajantedotempo.com/editora.htm que contÃ©m muitas informaÃ§Ãµes sobre 

 HistÃ³ria, Arte e CiÃªncia, e, principalmente, NÃƒO DEIXE DE VER OS VÃDEOS DE 
DIVULGAÃ‡ÃƒO DOS LIVROS NO YOUTUBE. Acesse www.youtube.com e pesquise pelos 
tÃ-tulos dos livros. 

Regina GonÃ§alves Ã© formada em matemÃ¡tica e pÃ³s-graduada em AnÃ¡lise de 
Sistemas. 
Trabalhou durante um tempo em informÃ¡tica e deixou a profissÃ£o para se dedicar
Ã  criaÃ§Ã£o de suas duas filhas. Com o passar dos anos, descobriu uma maneira 
muito divertida para incentivar suas meninas ao gosto nÃ£o sÃ³ da leitura e da 
arte, mas tambÃ©m do estudo da matemÃ¡tica.
Ao se dedicar a ensinar crianÃ§as e adolescentes, e como muitos deles tinham 
horror Ã  matemÃ¡tica, foi descobrindo sua veia de escritora ao elaborar um 
livro onde incorpora o estudo de histÃ³ria ao de matemÃ¡tica. As histÃ³rias 
foram crescendo e tomaram a forma de uma sÃ©rie. Contagiada de vez, jÃ¡ tem dez 
livros completos Alguns livros da sÃ©rie jÃ¡ foram lanÃ§ados no exterior em 
inglÃªs, francÃªs e coreano.
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Regis Lima de Almeida Rosa Ã© autor do livro D Pedro II e o Jornalista Koseritz 
Formado em engenharia, pÃ³s-graduado em Marketing, Economia, FinanÃ§as e 
pesquisador autÃ´nomo de HistÃ³ria. Participa com Regina da criaÃ§Ã£o da Editora
viajante do Tempo. AlÃ©m de colaborar nas histÃ³rias, Ã© responsÃ¡vel pela 
diagramaÃ§Ã£o, revisÃ£o e capa dos livros da sÃ©rie.

____________________________________________________________________________Os 
livros podem ser adquiridos nos sÃ-tios web e lojas das Livrarias Cultura, em 
SÃ£o Paulo, Campinas, Porto Alegre, BrasÃ-lia, Salvador, Recife e Fortaleza, e 
das Livrarias Travessa, Argumento e Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadora-de-vanguarda-museu-nacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Museu Nacional Quinta da Boa Vista (06/07/11)
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Museu Nacional Quinta da Boa Vista (06/07/11)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadores-e-comunicadores-se-unem-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Educadores e comunicadores se unem para atrair os estudantes
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadores e comunicadores se unem para atrair os estudantes
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-poderao-ter-de-exibir-placa-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Escolas poderÃ£o ter de exibir placa com nota do Ideb - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Escolas poderÃ£o ter de exibir placa com nota do Ideb - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
funcionario-do-museu-nacional-ainda.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FuncionÃ¡rio do Museu Nacional ainda vive na era dos dinossauros - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FuncionÃ¡rio do Museu Nacional ainda vive na era dos dinossauros - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-militares-nos-fomos-com-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogos Militares, nÃ³s fomos com @Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 19 de julho, fomos ao EngenhÃ£o acompanhar as competiÃ§Ãµes de atletismo dos
Jogos Mundiais Militares. O evento foi mais uma parceria com o Bairro Educador. 
Levamos 40 crianÃ§as, saÃ-mos as 16 horas e retornamos as 20 horas. Grata aos 
professores : Gwendolyn, Claudia , BÃ¡rbara e Adriana, que foram fora do seu 
horÃ¡rio de trabalho, compromisso com a ampliaÃ§Ã£o do capital cultural de 
nossos alunos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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jornada-de-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornada de EI!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Hoje aconteceu o primeiro dia da Jornada de EducaÃ§Ã£o Infantil , alguns 
professores nÃ£o conseguiram realizar a inscriÃ§Ã£o, mas acompanharam tudo pelo 
twitter! Confira:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Obesidade e Bullying levam 
adolescentes a apelarem para cirurgia bariÃ¡trica
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Obesidade e Bullying levam 
adolescentes a apelarem para cirurgia bariÃ¡trica
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia_09.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Game no Facebook satiriza explosÃµes 
de bueiros cariocas
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Game no Facebook satiriza explosÃµes 
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de bueiros cariocas
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia_17.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Metade dos adolescentes de SP consome
menos nutrientes do que deveria
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Metade dos adolescentes de SP consome
menos nutrientes do que deveria
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-flip-2011-homenageado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Flip 2011 - Homenageado na Flip de 2012, Drummond escreveu 
por 15 anos no 'JB'
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Flip 2011 - Homenageado na Flip de 2012, Drummond escreveu 
por 15 anos no 'JB'
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-paes-entrega.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - Paes entrega prÃªmio a alunos com bom desempenho na 
Prova Rio 2010
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - Paes entrega prÃªmio a alunos com bom desempenho na 
Prova Rio 2010
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-universidade.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - Universidade Federal do Rio de Janeiro substitui 
vestibular pelo Enem
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - Universidade Federal do Rio de Janeiro substitui 
vestibular pelo Enem
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A verdadeira educaÃ§Ã£o
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A verdadeira educaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_21.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Consumir ou ser consumido: dilema cristÃ£o
pÃ³s-moderno
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Consumir ou ser consumido: dilema cristÃ£o
pÃ³s-moderno
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
laboratorio-de-informatica-bombando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica bombando! Obrigada Rafael Parente!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nosso laboratÃ³rio estÃ¡ funcionando novamente completo, os monitores estÃ£o 
criando projetos novos. E vem aÃ- uma novidade com a EducopÃ©dia, aguardem! 
Obrigada Rafael Parente, sem vocÃª isso nÃ£o seria possÃ-vel. LaboratÃ³rio em 
pleno uso, Ã© para isso que serve tecnologia na escola!

 <COMENTÃRIOS>
 FANTÃSTICO! Sinto-me super feliz em ter podido contribuir. Contem comigo sempre!

E nÃ£o percam um novo personagem chamado Rafa, no PÃ©-de-Vento, na EducopÃ©dia, 
inspirado em um aluno da escola. Ele deve aparecer durante uma das aulas do 2o 
bimestre. :)

 <COMENTÃRIOS>
Personagem novo, inspirado em um aluno nosso! Depois me conta com detalhes, 
amei!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mestrado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mestrado!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJCENTRO DE EDUCAÃ‡ÃƒO E 
HUMANIDADESFACULDADE DE EDUCAÃ‡ÃƒO DA BAIXADA FLUMINENSEPROGRAMA DE 
PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO EM EDUCAÃ‡ÃƒO, CULTURA E COMUNICAÃ‡ÃƒO EMPERIFERIAS URBANAS - 
MESTRADO ACADÃŠMICOEDITALPROGRAMA DE PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO EM EDUCAÃ‡ÃƒO, CULTURA 
ECOMUNICAÃ‡ÃƒO EM PERIFERIAS URBANASTURMA 2012MESTRADO ACADÃŠMICOA Faculdade de 
EducaÃ§Ã£o da Baixada Fluminense (FEBF) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro

(UERJ) faz saber aos interessados que, no perÃ-odo de 18/07/2011 a 31/08/2011, 
estarÃ£o abertas as

inscriÃ§Ãµes para a seleÃ§Ã£o dos candidatos ao Programa de PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em 
EducaÃ§Ã£o, Cultura e
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 ComunicaÃ§Ã£o, Curso de Mestrado AcadÃªmico, Ãrea de ConcentraÃ§Ã£o: EducaÃ§Ã£o,
Cultura e

ComunicaÃ§Ã£o em Periferias Urbanas, para turma com inÃ-cio no 1Âº semestre de 
2012.

O Programa de PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o, Cultura e ComunicaÃ§Ã£o, 
estrutura-se em torno de 02

(duas) Linhas de Pesquisa, a saber:

a) EducaÃ§Ã£o, ComunicaÃ§Ã£o e Cultura;

b) EducaÃ§Ã£o, Escola e seus Sujeitos Sociais.

I - VAGAS E CLIENTELA:

I.1. SerÃ£o oferecidas 38 (trinta e oito) vagas para o curso de Mestrado, 
destinadas a portadores de

diploma de GraduaÃ§Ã£o Plena (Bacharelado e Licenciatura) emitido por Curso 
reconhecido pelo

Conselho Nacional de EducaÃ§Ã£o (CNE).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
metas-para-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Metas para 2011!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Foi publicado no D.O. de hoje as metas das escolas da Rede Municipal Carioca, 
confira no link abaixo:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajk560v4AEKadDRRQ3pqdHZ6WDN
wUThvc2R6SEQwamchl=pt_BR#gid=0
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
metro-rio-no-ciep-dr-adao-pereira-nunes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MetrÃ´ Rio no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 20 de julho teve teatro e meio ambiente, mais uma parceria com Bairro 
Educador e MetrÃ´ Rio. As crianÃ§as amaram, foi muito produtivo. Estamos muito 
felizes em poder contar com essa parceria.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossos-blogs-no-rio-educa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossos Blogs no Rio Educa!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Gente , estamos novamente no site do Rio Educa. Uma postagem muito bacana sobre 
os blogs dos professores da nossa escola, vale a pena conferir:

BLOGS DE EDUCADORES DO CIEP Dr. ADÃƒO PEREIRA NUNES/6ÂªCRE
[FOTO]

A profa. Gisele Cordeiro, coordenadora do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes e 
criadora doBlogAdÃ£o(o blog do CIEP AdÃ£o), contou-me recentemente, pelo 
Twitter, que muitos de seus professores estavam criando ou jÃ¡ tinham blogs 
educacionais para divulgar o trabalho que realizam na escola (e demais 
atividades, como as aulas-passeio, os eventos etc.). Fiquei surpresa com a 
quantidade e muito curiosa para conhecÃª-los! Gisele me enviou os links e eu fui
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visitar os blogs... Gostaria que todos conhecessem, portanto, vou 
compartilhÃ¡-los aqui:
visitem e sigam!

Obs.:Em cada blog que visitei, escolhi uma postagem para ilustrar - clicando nas
imagens, entra-se na home dos blogs, clicando emcontinua(ouacessem), entra-se 
nas postagens escolhidas!
A postagem Ã© bem grande, para ver na Ã-ntegra acesse:
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1120

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-inicio-do-trabalho-com-jornais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O inÃ-cio do trabalho com jornais! (recordar Ã© viver II)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

Como surgiu o InformAdÃ£o!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidades-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

oportunidades para professores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 SEJA BEM-VINDO Ã€ PÃGINA DO PROGRAMA DE PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO EM EDUCAÃ‡ÃƒOPROGRAMA 

NOTA 6INFORMES (atualizado em 29/07/2011)Da CoordenaÃ§Ã£o:EDITAIS DE SELEÃ‡ÃƒO 
PARA MESTRADO E DOUTORADO 2012-DoutoradoformulÃ¡rioMestradoformulÃ¡rioATENÃ‡ÃƒO:
Devido a grande quantidade deeventos programados para o segundo semestre de 
2011, seu informese encontra agorana seÃ§Ã£oagenda deeventos e eventos, podendo 
ser acessados na barra domenu vertical Ã  esquerda desta pÃ¡ginaMatrÃ-cula 
2001-2- JÃ¡ se encontradisponÃ-velpara consulta o Quadro de HorÃ¡rios para 
inscriÃ§Ã£o em disciplinas para o presente semestre letivo (verna 
seÃ§Ã£oSecretaria/avisos barra domenu vertical Ã  esquerda desta pÃ¡gina). Os 
formulÃ¡rios dematrÃ-cula deverÃ£o ser enviadosentre os dias01 e 02 de agosto de
2011para oendereÃ§oposgra@vm.uff.br.Se realizada presencialmente o aluno deverÃ¡
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imprimi-lo e entregar na Secretariaobservando os horÃ¡rios prescritos mais 
abaixo.Alunos ouvintes -O Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o permite a 
participaÃ§Ã£o de alunos ouvintes nas disciplinas eletivas e atividades abertas 
para nÃ£o orientandos. Para se inscrever o candidato deverÃ¡ apresentar no dia 
02/08/2011 currÃ-culo resumido onde conste sua formaÃ§Ã£o acadÃªmica, atividades
profissionais recentes e produÃ§Ã£o intelectual. O candidato sÃ³ poderÃ¡ se 
inscrever em uma Ãºnica disciplina ou atividade. Ã‰ vedada a participaÃ§Ã£o de 
ouvintes em disciplinas obrigatÃ³rias (EducaÃ§Ã£o Brasileira, Epistemologia, 
Teoria I e II, Temas de Pesquisa).A participaÃ§Ã£o Ã© condicionada ao aceite do 
professor responsÃ¡vel pela disciplina/atividade. A participaÃ§Ã£o como 
ouvintenÃ£o dÃ¡ direito Ã  declaraÃ§Ã£o nem assegura crÃ©dito. O nÃºmero mÃ¡ximo
de ouvintes em cada disciplina/atividade Ã© limitado a 1/3 do nÃºmero de alunos 
regularmente inscritos nas turmas. A resposta ao pedido de participaÃ§Ã£o serÃ¡ 
dada somente apÃ³s a formaÃ§Ã£o da turmaMinter/Dinter- De acordo com oEDITAL 
CAPES NÂº 013/2011, Ã© vedado ao Programa Promotor a oferta de MINTER/DINTER a 
mais de uma InstituiÃ§Ã£o Receptora. Assim, o Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em 
EducaÃ§Ã£o da Universidade Federal Fluminense informa Ã s InstituiÃ§Ãµes 
interessadas que enquanto estiver em vigÃªncia o atual MINTER/DINTER que 
desenvolve, nÃ£o poderÃ¡ acolher novas propostas.CurrÃ-culo Lattes/Coleta 
Capes-Solicitamosaos professores e aos alunos do Programa que mantenham 

 atualizados os seus currÃ-culos na PLATAFORMA LATTESDaSecretaria:HORÃRIO DE 
ATENDIMENTO: de 10h Ã s 13he de14 Ã s 18hSOLICITAÃ‡Ã•ES DE DOCUMENTOSOs pedidos 
de HistÃ³rico, CertidÃ£o e DeclaraÃ§Ã£o deverÃ£o ser feitos atravÃ©s de mensagem
para a Secretaria do Programa no endereÃ§oposgra@vm.uff.brcontendo no seu corpo 
a especificaÃ§Ã£o do assunto solicitado. O prazo para o atendimento da 
solicitaÃ§Ã£o Ã© de cinco dias Ãºteis.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-sobre-sexualidade-com-carol-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre Sexualidade com Carol do Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Essa semana a turma 1402 teve uma palestra com Ana Carolina do Bairro Educador, 
o tema foi sexualidade.

As crianÃ§as adoraram e a professora Claudia tambÃ©m! Vejam:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-da-erdfilmes-e-ciep-dr-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A parceria da ERDFILMES e CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em 2001 teve inÃ-cio a maior e mais produtiva do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. 
Nossa equipe teve contato com o Professor e jornalista Josias Pereira. Desde 
entÃ£o , trabalhamos com imagens na EducaÃ§Ã£o, iniciamos uma produtiva oficina 
de vÃ-deo em nossa escola. Muitos festivais, prÃªmios recebidos foi maravilhoso.
E em 2011 voltamos com novidades, em breve postaremos aqui:

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
Foi um Orgulho e aprendizado aprender com os alunos do AdÃ£o Pereira Nunes e com
a Gisele Cardoso.
Abs
Josias Pereira
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-ccbb.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao CCBB!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As professoras Michele, Gwendolyn e a estagiÃ¡ria Cristiane foram com suas 
turmas ao CCBB, mais uma parceria do Bairro Educador. Foi maravilhoso, mais uma 
oportunidade cultural, ampliando o capital de nossos alunos e professores.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-museu-da-quinta-ii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio ao Museu da quinta II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Olha , gostamos tanto que voltamos! Segunda visita dos alunos do CIEP Dr. AdÃ£o 
Pereira Nunes ao Museu de HistÃ³ria Natural da Quinta. Os professores amaram a 
visita e os alunos ficaram muito felizes e nosso aluno AndrÃ© (1203) foi o guia,
deu vÃ¡rias informaÃ§Ãµes sobre Dinossauros...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-de-video-na-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: Neurociencia e o processo educacional
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: Neurociencia e o processo educacional: "Amigos 
particularmente acredito que a neurociÃªncia Ã© o caminho para a mudanÃ§a na 
escola. Para os que nÃ£o estÃ£o familiarizados com o termo a ..."
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-da-rede-publica-do-rio-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Professora da rede pÃºblica do Rio de Janeiro relata entusiasmo com metodologia 
da Sangari - Sangari NotÃ-cias
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora da rede pÃºblica do Rio de Janeiro relata entusiasmo com metodologia 
da Sangari - Sangari NotÃ-cias
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-estrada-para-cidadania.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa Estrada para Cidadania!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O programa Estrada para Cidadania, da empresa CCR estÃ¡ fazendo sucesso na turma
1502 das professoras Solange e HeloÃ-sa. As crianÃ§as estÃ£o adorando trabalhar 
o tema proposto pelo projeto: Meio Ambiente! Confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pelo belÃ-ssimo e comprometido trabalho! Rejane Faria

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Rejane, amamos o nosso trabalho!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-de-cinema-leva-quatro-alunos-da.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Projeto de cinema leva quatro alunos da rede municipal do Rio a Paris - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto de cinema leva quatro alunos da rede municipal do Rio a Paris - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quer-saber-vem-ca-e-da-uma-olhadinha.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 23 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
  QUER SABER? VEM CÃ E DÃ UMA OLHADINHA...: MUSEU NACIONAL EM 13 DE JULHO DE 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
  QUER SABER? VEM CÃ E DÃ UMA OLHADINHA...: MUSEU NACIONAL EM 13 DE JULHO DE 2011:

"CADA VEZ QUE ENTRAMOS NA QUINTA DA BOA VISTA E NOS DEPARAMOS COM AQUELE MUSEU, 
  DÃ UMA VONTADE DE PASSAR O DIA LÃ...AS FOTOS ABAIXO, MOSTRA M..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rafael-parente-descolagem-7-henry.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Rafael Parente: Descolagem #7: Henry Jenkins, Zach Lieberman, Dait...
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rafael Parente: Descolagem #7: Henry Jenkins, Zach Lieberman, Dait...: "Nos 
prÃ³ximos dias 2 e 3 de julho o   Descolagem , projeto criado por este blogueiro
em parceria com o instituto   Oi Futuro   e que acontece..."

 <COMENTÃRIOS>
Foi muito bom encontrÃ¡-las no evento. ParabÃ©ns pelo blog e pelo trabalho da 
sua escola. Bjs

 <COMENTÃRIOS>
Adorei conhecÃª-la TB!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-educa-infancia-2-jornada-pedagogica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Rio Educa InfÃ¢ncia: 2Âª Jornada PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio Educa InfÃ¢ncia: 2Âª Jornada PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil: "Durante o 
perÃ-odo de 18 a  22 de julho de 2011,  acontecerÃ¡ a  2Âª Jornada PedagÃ³gica 
da EducaÃ§Ã£o Infantil .   Esta formaÃ§Ã£o tem como pÃºblico..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-reforco-nos-estudos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana de reforÃ§o nos estudos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossos professores montaram um circuito de atividades para ajudar os alunos a 
superar as dificuldades, semana produtiva e muito lÃºdica na escola!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1301-na-producao-da-massinha-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de julho de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TURMA 1301 NA PRODUÃ‡ÃƒO DA MASSINHA DE MODELAR, AULA DA SANGARI DE HOJE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A TURMA ESTAVA NUMA ALEGRIA SÃ“...TAMBÃ‰M ESTAVAM INTERESSADOS NA PRODUÃ‡ÃƒO DA 
MASSINHA DE MODELAR, NOSSA AULA DE HOJE DOS CIENTISTAS DO AMANHÃƒ, PROJETO DA 
SANGARI(CIÃŠNCIAS)...VEJA AS FOTOS:

O PREPARO
 FARINHA DE TRIGOSALÃ“LEOÃGUACORANTES(AZUL, VERDE E AMARELO E AS MISTURAS PARA 

OBTER O VERDE E O ROXO)
A TURMA ESTAVA NUMA ALEGRIA SÃ“...TAMBÃ‰M ESTAVAM INTERESSADOS NA PRODUÃ‡ÃƒO DA 
MASSINHA DE MODELAR, NOSSA AULA DE HOJE DOS CIENTISTAS DO AMANHÃƒ, PROJETO DA 
SANGARI(CIÃŠNCIAS)...VEJA AS FOTOS:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-metro-rio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no MetrÃ´ Rio!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Oba!!!! O informativo de Julho do MetrÃ´ Rio traz uma matÃ©ria sobre o Cine Sul,
evento que aconteceu na EstaÃ§Ã£o Carioca do MetrÃ´ Rio e teve a participaÃ§Ã£o 
de duas escolas convidadas , uma foi a nossa. Mais uma parceria com o Bairro 
Educador![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
adeus-caligrafia-mas-nem-todos-estao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Adeus, caligrafia Mas nem todos estÃ£o chateados com o fim do ensino 
obrigatÃ³rio da letra cursiva em boa parte dos estados americanos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Revista PiauÃ-:http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-59

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ao-mestre-com-carinho-versao-atual.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
'Ao mestre, com carinho' versÃ£o atual: quando um professor faz a diferenÃ§a no 
desempenho do aluno - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
'Ao mestre, com carinho' versÃ£o atual: quando um professor faz a diferenÃ§a no 
desempenho do aluno - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
apresentando-letra-na-educacao-infantil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Apresentando a letra A na EducaÃ§Ã£o Infantil.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As crianÃ§as brincam enquanto aprendem, as letras e as palavras sÃ£o 
apresentadas em todas as oportunidades. Vejam a atividade com massinha de 
modelar:
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-marcial-filosofia-e-disciplina.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Arte marcial! Filosofia e disciplina.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]

Nossas crianÃ§as praticam luta, o professor Gilberto trabalha disciplina, 
controle e concentraÃ§Ã£o. O resultado nÃ£o podia ser melhor! Confira!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-da-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o da Sangari!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prezados Gestores,

segue abaixo a lista com os locais das oficinas de formaÃ§Ã£o das sÃ©ries 
iniciais (1o ao 5o ano) e das sÃ©ries finais (6o ao 9o ano).

Por favor, informe aos professores para que possam se programar.

As oficinas da manhÃ£ comeÃ§am 07:30 atÃ© 11:30

As oficinas da tarde comeÃ§am 12:30 atÃ© 16:30
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Polo Madureira- Universidade EstÃ¡cio de SÃ¡- Madureira Shopping- Estrada do 
Portela, 222 -5Âª, 6Âª e 7Âª CRE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-da-sangari_09.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o da Sangari!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prezados Gestores,

segue abaixo a lista com os locais das oficinas de formaÃ§Ã£o das sÃ©ries 
iniciais (1o ao 5o ano) e das sÃ©ries finais (6o ao 9o ano).

Por favor, informe aos professores para que possam se programar.

As oficinas da manhÃ£ comeÃ§am 07:30 atÃ© 11:30

As oficinas da tarde comeÃ§am 12:30 atÃ© 16:30
Polo Madureira- Universidade EstÃ¡cio de SÃ¡- Madureira Shopping- Estrada do 
Portela, 222 -5Âª, 6Âª e 7Âª CRE

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-escola-de-leitores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso : Escola de leitores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Confira o link do concurso e inscreva sua escola:
http://www.escoladeleitores.org.br/index.php
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-pi-de-geografia-40-horas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso para PI de Geografia (40 Horas)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

REGULAMENTA O CONCURSO PÃšBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGODE PROFESSOR I - 
 GEOGRAFIA DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOALDO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO, NO 

Ã‚MBITO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÃ‡ÃƒO.O SecretÃ¡rio Municipal de 
AdministraÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhes sÃ£oconferidas pela 
legislaÃ§Ã£o em vigor, e tendo em vista o processo 07/000187/2011 e,em 
conformidade com o disposto na ResoluÃ§Ã£o SMA NÂº 1640, de 28 de dezembrode 
2010, torna pÃºblico que farÃ¡ realizar o Concurso PÃºblico para provimento de 
cargosde Professor I - Geografia do Quadro Permanente de Pessoal do MunicÃ-piodo
Rio de Janeiro, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.I. DAS 
DISPOSIÃ‡Ã•ES PRELIMINARES1. DO CONCURSOO Concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de 
candidatos para o preenchimento de vagas no cargo efetivo de Professor I - 
Geografia, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

2.1 serÃ¡ acrescido ao vencimento: bÃ´nus cultura (Lei nÂº 3438/2002) R$ 109,25 
auxÃ-lio-transporte (Decreto nÂº 17.110/98) R$ 110,00

Confira no link:

http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobase=050
82011.nfo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-pii-40-horas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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concurso para PII (40 horas)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
http://doweb.rio.rj.gov.br/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confeccao-do-tangram.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONFECÃ‡ÃƒO DO TANGRAM!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Tangram Ã© um puzzle chinÃªs muito antigo, o nome significa "TÃ¡bua das 7 
sabedorias". Ele Ã© composto de sete peÃ§as (chamadas de tans) que podem ser 
posicionadas de maneira a formar um quadrado.

 NA APOSTILA DO 3Âº BIMESTRE DE MATEMÃTICA DO 5Âº ANO, OS ALUNOS TIVERAM A 
 OPORTUNIDADE DE FORMAR VÃRIAS FIGURAS COM AS PEÃ‡AS DESSE JOGO...INTERESSANTE 

QUE EU HAVIA TRABALHADO NO 4Âº ANO EM 2006 EM UMA ESCOLA PARTICULAR, TENDO 
ALGUNS TRABALHOS GUARDADOS PARA SERVIR DE EXEMPLO, O QUE OS AJUDOU E MUITO, 
ASSIM ELES PUDERAM VER FIGURAS FORMADAS COM AS PEÃ‡AS DE FORMA MAIS CONCRETA, 
COMO: O COELHO, A CASA, O GATO E OUTRAS MAIS...VEJAM ABAIXO COMO FICOU:
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cortejo-folclorico.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cortejo folclÃ³rico!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Genteeee.... os passeios culturais sÃ£o muito produtivos em nossa escola. Dessa 
vez fizemos um cortejo folclÃ³rico inspirado em nosso passeio ao CCBB. As turmas
1402, 1502 e 1501, formaram um cortejo e visitaram todas as salas da escola, 
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tocando, cantando e recitando parlendas folclÃ³ricas. Sexta feira dia 26 foi 
maravilhosa.... festa folclÃ³rica da melhor qualidade. Cantamos, danÃ§amos , 
recitamos foi puro folclore!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Genial! Que bom podermos contaminÃ¡-los com um pouquinho de nosso trabalho aqui 
no ccbb! EstÃ£o de parabÃ©ns, o cortejo de vocÃªs estÃ¡ lindo!!!! Continuem 

 assim e venham nos visitar sempre que quiserem. JÃ¡ fizemos o cortejo da Ãndia e
agora tem o de natal! Aguardamos vocÃªs aqui!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criancas-recebem-oculos-da-prefeitura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CrianÃ§as recebem Ã³culos da prefeitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ConvÃªnio com a SaÃºde entregou no mÃªs de agosto os Ã³culos para nossos alunos.
Adoramos, muitos tinham problemas sÃ©rios de visÃ£o , os pais e as crianÃ§as 
aguardavam felizes, confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-gestao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de gestÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cronograma do Curso On-line GestÃ£o Educacional PÃºblica

8 a 12 de agosto: Os participantes receberÃ£o, por email, os dados de acesso Ã  
plataforma15 a 19 de agosto: AmbientaÃ§Ã£o dos participantes na plataforma22 de 
agosto: InÃ-cio do curso30 de setembro: TÃ©rmino do curso

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-sobre-dependencia-quimica-na-6.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso sobre dependÃªncia quÃ-mica na 6Âª CRE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes marcou presenÃ§a no curso que foi realizado na 
Escola Municipal Lia Braga.

Veja as fotos da oficina da professora GlÃ³ria, curso bacana, proveitoso e 
momento de encontro com amigos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-soldado-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Dia do Soldado no E.I.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras CÃ¡tia e DebÃ³ra comemoraram o dia do Soldado com sua turma de 
E.I. Fizeram dobradura, contaram estÃ³ria, apresentaram a letra S e fizeram uma 
farra com os pequenos fantasiados...

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-de-carreira-amplo-trabalho-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: amplo trabalho de pesquisa junto a alunos, pais e 
funcionÃ¡rios vai dizer o que eles consideram que seria a escola ideal - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DiÃ¡rio de Carreira: amplo trabalho de pesquisa junto a alunos, pais e 
funcionÃ¡rios vai dizer o que eles consideram que seria a escola ideal - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulga-os-criterios-para-avaliacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Divulga os critÃ©rios para avaliaÃ§Ã£o, seleÃ§Ã£o e classificaÃ§Ã£o de projetos 
pedagÃ³gicos anuais com vista Ã  concessÃ£o do PrÃªmio Anual de Qualidade, 
instituÃ-do por intermÃ©dio do Decreto NÂº 32.718, de 30 de agosto de 2010, e 
dÃ¡ outras providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Art. 2Âº SerÃ£o consideradas elegÃ-veis as instituiÃ§Ãµes que atendem 
exclusivamente Ã EducaÃ§Ã£o Infantil e Ã  EducaÃ§Ã£o Especial;
ParÃ¡grafo Ãšnico. As Unidades Escolares que atendem Ã  EducaÃ§Ã£o Infantil e
anos iniciais serÃ£o consideradas elegÃ-veis, caso nÃ£o concorram Ã  premiaÃ§Ã£o
pelasuperaÃ§Ã£o de metas no Ensino Fundamental.Art. 3Âº A avaliaÃ§Ã£o, seleÃ§Ã£o
e classificaÃ§Ã£o dos projetos, a que se reportao Art. 1Âº, serÃ£o realizadas em
duas etapas, conforme estabelecido a seguir:I - primeira: avaliaÃ§Ã£o, seleÃ§Ã£o
e classificaÃ§Ã£o dos projetos pedagÃ³gicos concorrentes,com base nos conteÃºdos
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apresentados;II - segunda: complementaÃ§Ã£o da avaliaÃ§Ã£o, atravÃ©s da 
observaÃ§Ã£o in locoda execuÃ§Ã£o dos projetos para fins de desempate ou outros 
motivosque a comissÃ£o julgar pertinentes.Art. 4Âº EstarÃ£o aptas Ã  premiaÃ§Ã£o
as unidades concorrentes, cujos projetosestejam posicionados, quando da 
classificaÃ§Ã£o final, nos quantitativos correspondentes a:I - no mÃ-nimo trinta
por cento e no mÃ¡ximo quarenta por cento do totaldas creches pÃºblicas, 
incluÃ-dos os EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil - EDI -com funcionamento 
nessa modalidade;II - no mÃ-nimo trinta por cento e no mÃ¡ximo quarenta por 
cento do totalde unidades com atendimento exclusivo em prÃ©-escola, incluÃ-dos 
os EspaÃ§os deDesenvolvimento Infantil - EDI - com funcionamento nessa 
modalidade;III - no mÃ-nimo trinta por cento e no mÃ¡ximo quarenta por cento do 
totalde unidades com atendimento exclusivo em EducaÃ§Ã£o Especial.Art. 5Âº 
Observados os critÃ©rios estabelecidos pelos Anexos I e II destaResoluÃ§Ã£o, as 
unidades interessadas em concorrer ao PrÃªmio a que se reportao Art. 1Âº 
deverÃ£o encaminhar seus projetos pedagÃ³gicos do ano de 2011,para as GerÃªncias
de EducaÃ§Ã£o das respectivas Coordenadorias Regionais deEducaÃ§Ã£o - CRE - atÃ©
o dia 31/08/2011. 1Âº Os projetos deverÃ£o ser remetidos Ã s CRE, por 
intermÃ©dio de memorandoassinado pelo titular da unidade e endereÃ§ado Ã  
ComissÃ£o Especial deAvaliaÃ§Ã£o de Projetos PedagÃ³gicos de EducaÃ§Ã£o Infantil
e EducaÃ§Ã£o Especial,em envelopes lacrados e identificados na parte externa 
pelos respectivos tÃ-tulos,nomes das unidades e ano. 2Âº As unidades que 
prestarem atendimento simultaneamente Ã  EducaÃ§Ã£o Infantile Ã  EducaÃ§Ã£o 
Especial sÃ³ poderÃ£o concorrer a uma das duas modalidades.Art. 6Âº As 
Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o enviarÃ£o os projetos inscritos,mantido o
lacre, somente daquelas instituiÃ§Ãµes consideradas elegÃ-veis, para 
aCoordenadoria de EducaÃ§Ã£o - E/SUBE/CED, com vista Ã  ComissÃ£o Especial 
deAvaliaÃ§Ã£o de Projetos PedagÃ³gicos de EducaÃ§Ã£o Infantil e EducaÃ§Ã£o 
Especial.Art. 7Âº A ComissÃ£o instituÃ-da pela ResoluÃ§Ã£o SME NÂº 1094, de 2 de
setembro de2010, farÃ¡ publicar a classificaÃ§Ã£o final em DiÃ¡rio Oficial do 
MunicÃ-pio atÃ© o dia 31/01/2012.ParÃ¡grafo Ãšnico. FarÃ£o jus ao prÃªmio 
mencionado no Art. 1Âº desta ResoluÃ§Ã£o,os servidores das diversas categorias 
funcionais do Quadro de Pessoal doMunicÃ-pio do Rio de Janeiro lotados e em 
exercÃ-cio nas unidades educacionaisclassificadas, com observÃ¢ncia Ã s 
disposiÃ§Ãµes constantes nas legislaÃ§Ãµessobre a concessÃ£o do PrÃªmio Anual de
Qualidade.Art. 8Âº Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela ComissÃ£o Especial 
deAvaliaÃ§Ã£o de Projetos PedagÃ³gicos de EducaÃ§Ã£o Infantil e EducaÃ§Ã£o 
Especial;Art. 9Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua 
publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2011.CLAUDIA COSTIN

http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobase=040
82011.nfo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-infantil-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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EducaÃ§Ã£o Infantil no CIEP!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa Equipe de EducaÃ§Ã£o Infantil tem se destacado por fazer um bom trabalho 
de alfabetizaÃ§Ã£o e letramento na prÃ©-escola. Os professores trabalham com 
diversas tipologias textuais, artes, gastronomia e cinema! Confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-lanca-concurso-escola-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o lanÃ§a Concurso Escola de Leitores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o lanÃ§a hoje o Concurso Escola de 
Leitores,iniciativa de estÃ-mulo Ã  leitura literÃ¡ria. O programa incentiva, 
ainda,o envolvimento da comunidade em aÃ§Ãµes dentro das unidades escolares da 
prefeitura.O concurso integra as aÃ§Ãµes do projeto Rio, uma cidade de 
leitores,criado em 2009 para fortalecer o hÃ¡bito da leitura nas escolas do 
municÃ-pio.As escolas vencedoras receberÃ£o prÃªmio em dinheiro e consultoria da
FundaÃ§Ã£o Nacionaldo Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) por um ano para o 
desenvolvimentodos projetos selecionados, alÃ©m de viagem de dois representantes
por escola Ã  ColÃ´mbia,no intercÃ¢mbio com o Sistema de Bibliotecas de BogotÃ¡.
Confira no 
link:http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobas
e=03082011.nfo

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadora-de-vanguarda-hora-l-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Hora L da Leitura (Turma 1401)
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadora de Vanguarda: Hora L da Leitura (Turma 1401)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoalfabetizando-e-letrando-ii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educoalfabetizando e letrando! II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A capacitaÃ§Ã£o dos monitores estÃ¡ bombando, as crianÃ§as estÃ£o explorando 
todos os recursos da EducopÃ©dia para auxiliar as turmas de alfabetizaÃ§Ã£o no 
projeto! Essa experiÃªncia vai ser registrada todos os dias!
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoalfabetizando-e-letrando-iii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educoalfabetizando e letrando! III

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O projeto teve inÃ-cio e estÃ¡ fazendo sucesso, as crianÃ§as estÃ£o animadas e 
os monitores estÃ£o aprendendo a cada dia.

AÃ§Ãµes:

Trabalhar folclore, alfabetizaÃ§Ã£o e tecnologia com alunos do ano inicial, 
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utilizando especialmentea EducopÃ©dia (aulas do 1 Âº ano). PÃ© de 
Vento.Apresentar aos alunos lendas, parlendas do folclore brasileiro. Destacando
os personagens e suas caracterÃ-sticas e qualidades.Usar palavras dos textos, 
frases e mÃºsicas para trabalhar com os alunos.Oportunizar o acesso a tecnologia
de maneira mediada para favorecer a autonomia.PeriodicidadeAgosto e setembro2 
vezes por semana no total de 4 horas por semana.
Local : laboratÃ³rio de informÃ¡tica
ResponsÃ¡veis:Coordenador e estagiÃ¡ria de informÃ¡tica educativa.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoalfabetizando-e-letrando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educoalfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Novo projeto do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes utiliza a EducopÃ©dia para reforÃ§o
na alfabetizaÃ§Ã£o dos alunos de ano inicial. As aulas sÃ£o ministradas pelos 
alunos monitores de tecnologia, vejam:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
entrega-do-trofeu-rioeduca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entrega do trÃ³feu Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

SME entrega 1Âº TrofÃ©u RioeducaA Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o entrega 
hoje, a partir das 19 horas,no Teatro Carlos Gomes, prÃªmios aos vencedores do 
1Âº TrofÃ©u Rioeduca.O prÃªmio foi idealizado com o objetivo de destacar boas 
prÃ¡ticas pedagÃ³gicas,alÃ©m de premiar escolas e professores que tenham blogs 
relevantespara a comunidade escolar. A premiaÃ§Ã£o tambÃ©m marca as 
comemoraÃ§Ãµesde um ano do portal Rioeduca.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
especialista-em-cibercultura-o-frances.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Especialista em cibercultura, o francÃªs Pierre LÃ©vy critica intenÃ§Ã£o inglesa
de controlar redes sociais e fala sobre o futuro dos livros - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Especialista em cibercultura, o francÃªs Pierre LÃ©vy critica intenÃ§Ã£o inglesa
de controlar redes sociais e fala sobre o futuro dos livros - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estude-ingles.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estude InglÃªs!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SMA - Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£oADMINISTRAÃ‡ÃƒOMais de 100 mil 
servidores da Prefeitura e seus dependentes podem estudar inglÃªs com preÃ§o 
especial
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SÃ£o mais de 80 mil vagas.
18/07/2011
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, 
informa que os mais de 100 mil servidores em atividade da AdministraÃ§Ã£o Direta
e Indireta, bem como seus dependentes, jÃ¡ podem matricular-se em cursos de 
InglÃªs que oferecem mÃ³dulos com preÃ§os especiais. Consideram-se dependentes 
filhos ou filhas de funcionÃ¡rios, cadastrados no sistema informatizado de 
recursos humanos dos Ã³rgÃ£os de lotaÃ§Ã£o, bem como os menores sob sua guarda 
ou tutela.

A medida foi adotada atravÃ©s de ResoluÃ§Ã£o SMA, tendo em vista a preparaÃ§Ã£o 
dos funcionÃ¡rios para a Copa 2014 e OlimpÃ-adas 2016, conforme o Decreto 
33.372/2011, do Prefeito Eduardo Paes.

Os cursos serÃ£o realizados em mÃ³dulos semestrais, com pelo menos duas 
horas/semanais de aula, pelo perÃ-odo de trÃªs anos e seis meses, observando-se 
a carga mÃ-nima de 36 horas por mÃ³dulo. O valor referente a cada um serÃ¡ de R$
540,00, incluindo material didÃ¡tico a ser integralmente cobrado pela 
instituiÃ§Ã£o conveniada ao servidor responsÃ¡vel pela matrÃ-cula. A critÃ©rio 
da empresa conveniada, esse preÃ§o poderÃ¡ ser parcelado em seis prestaÃ§Ãµes 
mensais de R$90,00.Termo de adesÃ£oJÃ¡ assinaram o termo de adesÃ£o com a SMA o 
Centro Cultural Americano Franquias e ComÃ©rcio Ltda, que ofereceu um total de 
63 mil vagas, distribuÃ-das pelas franqueadas da instituiÃ§Ã£o: Microlins 
(14.300), People (1.300), Bit Company (500), ALPS (1.000), SOS Computadores 
(17.241), Skill (5.500), Wizard (16.550) e Yazigi (6.800); e os cursos Yes - 
20.250 vagas; Brasas - 46 vagas; Cultura Inglesa - 100 vagas e Ibeu - 59 
vagas.Como efetuar a matrÃ-culaOs interessados deverÃ£o procurar diretamente os 
cursos conveniados para efetivaÃ§Ã£o da matrÃ-cula. A relaÃ§Ã£o correspondente 
estÃ¡ disponÃ-vel a partir de hoje, 19 de julho, no 
sitewww.rio.rj.gov.br/web/sma
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eu-amo-ser-professora-organizacao-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eu amo ser Professora: A ORGANIZAÃ‡ÃƒO DO TEMPO/ESPAÃ‡O NA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO- 
19...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eu amo ser Professora: A ORGANIZAÃ‡ÃƒO DO TEMPO/ESPAÃ‡O NA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO- 
19...: Essa reuniÃ£o superou as minhas expectativas, pois os professores 
alfabetizadores tiveram a chance de terem suas angÃºstias ouvidas. Parece qu...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eu-amo-ser-professora-projeto-samba.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eu amo ser Professora: PROJETO SAMBA, CRIANÃ‡A! 18/8/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eu amo ser Professora: PROJETO SAMBA, CRIANÃ‡A! 18/8/11: Essa apresentaÃ§Ã£o foi
maravilhosaaaaaaaaaaaaaa... as crianÃ§as conheceram a histÃ³ria do samba de 
forma divertida e musical. Nada chato nem ma...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fici-nos-fomos-cinema-no-carioca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FICI nÃ³s fomos! Cinema no Carioca shopping.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fomos ao festival de cinema infantil no Carioca Shopping, mais uma experiÃªncia 
cultural para nossos alunos. A cultura Ã© um dos temas norteadores do nosso PPP.
Precisamos oferecer atividades culturais para nossos alunos, sÃ³ assim 
provocamos mudanÃ§as.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folclore-no-ccbb-o-ciep-esteve-la.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Folclore No CCBB, O CIEP esteve lÃ¡!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 OS ALUNOS DAS TURMAS 1402, 1501 E 1502, SOB SUPERVISÃƒO DAS PROFESSORAS CLÃUDIA,

 CARMEM(EU) E HELOÃSA TIVERAM A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DAS APRESENTAÃ‡Ã•ES 
FOLCLÃ“RICAS QUE O CCBB DISPONIBILIZOU...FOI SUPER ANIMADO CONHECER O SEU 
FUNCIONAMENTO NO CENTRO DA CIDADE, RUA 1Âº DE MARÃ‡O E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES
CULTURAIS...COMO SEMPRE NÃƒO PODEMOS DE DEIXAR DE AGRADECER AO METRO RIO QUE 

 SEMPRE SE APRESENTA MUITO SOLÃCITO NOS RECEBENDO NO TRANSPORTE.NAS FOTOS ABAIXO 
FOMOS RECEBIDOS PELO INSTRUTOR JOÃƒO, NOS COLOCOU A PARTE DE TUDO QUE OCORRE NO 
PRÃ‰DIO E QUE POSSUEM DIVERSAS ATRAÃ‡Ã•ES O ANO TODO GRATUITAMENTE!

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
To AÃ- no meio desse povo ! kkkk
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folclore-no-ei-parte-ii.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folclore no E.I. parte II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma das professoras CÃ¡tia e e DÃ©bora apresentaram o Saci para sua 
turminha, com uma sessÃ£o de cinema na sala e estorinha contada. Depois foi a 
hora de reforÃ§ar a letrinha S e fantasiar a galerinha para a farra folclÃ³rica.
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folclore-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folclore no E.I. !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Carla Estela apresentou para seus alunos de E.I. uma estorinha 
sobre o Saci, em um varal, que apÃ³s a contaÃ§Ã£o fica pendurado na sala. As 
crianÃ§as ouviram e recontaram a estorinha , essa atividade serve para estimular
a memÃ³ria, oralidade .

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
heloisa-goncalves-folclore-no-ccbb.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Heloisa GonÃ§alves: Folclore no CCBB

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Heloisa GonÃ§alves: Folclore no CCBB
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historia-do-samba-para-criancas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³ria do Samba para crianÃ§as!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O grupo Bebadosamba, montou um espetÃ¡culo de Samba para crianÃ§as, Ã© uma 
graÃ§a, conta a histÃ³ria do samba com ilustraÃ§Ãµes e mÃºsicas ao vivo, muita 
animaÃ§Ã£o e cultura. Tudo haver com o PPP do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Estudo: jovens em redes sociais tÃªm 
mais risco de usar drogas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Estudo: jovens em redes sociais tÃªm 
mais risco de usar drogas
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-internacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Internacional - SecretÃ¡rio-Geral da ONU farÃ¡ bate-papo no 
Facebook e outras redes sociais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Internacional - SecretÃ¡rio-Geral da ONU farÃ¡ bate-papo no 
Facebook e outras redes sociais
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-sociologo-defende.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - SociÃ³logo defende ensino da literatura de cordel nas
escolas
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - SociÃ³logo defende ensino da literatura de cordel nas
escolas
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-criacao-de-cargo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - CriaÃ§Ã£o de cargo de 'professor 30 horas' vai Ã  
sanÃ§Ã£o do governador
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - CriaÃ§Ã£o de cargo de 'professor 30 horas' vai Ã  
sanÃ§Ã£o do governador
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Tablet: nova e poderosa ferrmanta para o 
ensino
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Tablet: nova e poderosa ferrmanta para o 
ensino
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_28.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Artigo - A falta que o respeito faz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Artigo - A falta que o respeito faz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-estudantes-amam.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Estudantes amam tecnologia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Estudantes amam tecnologia: Segundo o infogrÃ¡fico abaixo, 
98% dos estudantes universitÃ¡rios possuem um dispositivo digital, 27% dizem que
o item mais importante em sua ...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-um-festival-de-cinema.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais um festival de cinema!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
mais-uma-convocacao-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais uma convocaÃ§Ã£o para professores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Convocacao para posse PROFESSORES - DiÃ¡rio Oficial de 2 de agosto de 

 2011PROFESSOR IICIÃŠNCIASEDUCAÃ‡ÃƒO FÃSICAHISTÃ“RIAEDUCAÃ‡ÃƒO MUSICALARTES 
 CÃŠNICASARTES PLÃSTICAS acesse o 

link:http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobas
e=02082011.nfo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
museu-da-republica-convida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Museu da RepÃºblica convida!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novos-parceiros-da-prefeitura-oferecem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novos parceiros da Prefeitura oferecem desconto de atÃ© 80%

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Passaram a integrar a rede de conveniados com a Prefeiturado Rio um curso de 
InglÃªs, uma instituiÃ§Ã£o de ensino superior,um curso de qualificaÃ§Ã£o 
profissional, um centro detreinamento baseado em neurociÃªncia, uma clÃ-nica 
odontolÃ³gica,um restaurante e pousada, uma corretora de seguros, um centrode 
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terapia complementar e um consultÃ³rio de fisioterapia.As novas parcerias 
firmadas com organizaÃ§Ãµes particularesgarantem descontos de atÃ© 80% para 
funcionÃ¡rios em atividadee aposentados da AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta,bem
como seus dependentes - incluindo os netos -,na aquisiÃ§Ã£o de bens e 
serviÃ§os.TambÃ©m foi assinado termo aditivo ao contrato com umainstituiÃ§Ã£o 
educacional para incluir o curso de tÃ©cnico em enfermagem.ConheÃ§a os novos 
parceiros:Uptime: InglÃªs em 12 meses com 47,5%O curso Uptime (BRT-DT ComÃ©rcio 
de Materiais DidÃ¡ticos Ltda.)oferece curso de InglÃªs em 12 meses, com Ãªnfase 
em conversaÃ§Ã£o,com isenÃ§Ã£o de taxa de matrÃ-cula, reduÃ§Ã£o de 47,5% 
nasmensalidades - em12 parcelas com cheques prÃ©-datados -e de 26% na 
aquisiÃ§Ã£o de material didÃ¡tico (pagamento Ã  vista).As unidades sÃ£o as 
seguintes:Barra da Tijuca - Shopping Downtown: Av. das AmÃ©ricas, 500/Bl.6-A, 
cob. 309;Centro - Rua do RosÃ¡rio, 103, 2Âº andar;Copacabana - Rua Siqueira 
Campos, 12, loja;NiterÃ³i - Rua Lopes TrovÃ£o, 189, IcaraÃ-Tijuca - Rua Dr. 
Satamini, 69InformaÃ§Ãµes mais completas podem ser obtidas pelos tels.: 
3154-4800,7887-4576e 9215-2300, email: edsonjr.cml@uptime.com.br ou site: 
www.uptime.com.brMackenzie Rio: graduaÃ§Ã£o, extensÃ£o e pÃ³s-graduaÃ§Ã£oA 
Faculdade Moraes Rio - Mackenzie Rio (Instituto Presbiteriano Mackenzie)estÃ¡ 
com inscriÃ§Ãµes abertas para cursos de graduaÃ§Ã£o em Direito(25% de desconto),
e AdministraÃ§Ã£o, CiÃªncias ContÃ¡beis, Economia e Sistemas
de InformaÃ§Ã£o (30%) no campus da Rua Buenos Aires, 283 - tel.: 2169-8200.No 
campus da Av. Rio Branco, 277 - 3Âº andar, tel.: 2220-3380, hÃ¡ vagaspara cursos
de pÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Auditoria e GestÃ£o EstratÃ©gica de Pessoas,GestÃ£o de 
NegÃ³cios, Controladoria e FinanÃ§as e GestÃ£o PÃºblica, e de extensÃ£oem 
vÃ¡rias Ã¡reas. As mensalidades sÃ£o reduzidas em 20%.Outros detalhes: 
www.mackenzie-rio.edu.brCurso profissionalizante de Topografia: atÃ© 15%A 
Mensural ServiÃ§os TopogrÃ¡ficos Ltda concede desconto de 15%na matrÃ-cula e 
mensalidade com pagamento Ã  vista, de 5% na matrÃ-culae na mensalidade em caso 
de parcelamento, nos seguintes cursos:Profissionalizante de Topografia, 
OperaÃ§Ã£o de GPS, Nivelamento,LocaÃ§Ã£o de obra, Memorial descritivo, 
InterpretaÃ§Ã£o de plantas,Planta de desmembramento, Planta de Loteamento, 
Planta de
usucapiÃ£o, Planta de retificaÃ§Ã£o de metragem, LevantamentoTopogrÃ¡fico, 
Controle de recalque, VerificaÃ§Ã£o de excentricidade eVerificaÃ§Ã£o de 
verticalidade.Os interessados devem se dirigir Ã  Rua Mariz e Barros, 1.001,sala
604 - Tijuca, tels.: 2569-7898 e 3872-4674.Site: www.cursotopdata.com.br e 
email: cursotopdata@gmail.comAcademia PedagÃ³gica do CÃ©rebro: 45% em cota 
ÃºnicaA Academia PedagÃ³gica do CÃ©rebro Ltda. - Rua BarÃ£o de Mesquita,710-A, 
sobrado, AndaraÃ- - desenvolve tÃ©cnicas de neurociÃªncia em pacotes de aulas:- 
Soroban (Ã¡baco japonÃªs), adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o, multiplicaÃ§Ã£o e divisÃ£o;- 
Jogos simbÃ³licos (coletivos e individuais)- DinÃ¢micas em grupos;- Aulas de 
criatividades.O pagamento pode ser feito com reduÃ§Ã£o de 45% em cota Ãºnicaou 
de 35% nas mensalidades, Ã  vista.Mais informaÃ§Ãµes pelos tels.: 3048-7721 
e3684-8944 ou por email: academiapedagogicadocerebro@gmail.comServiÃ§os de 
odontologia com 10% Ã  vistaNa ClÃ-nica Escola de Odontologia Real Grandeza S/S 
Ltda ME;sediada na Rua Real Grandeza, 108, salas 125 e 126 - Botafogo,o 
tratamento estÃ¡ sujeito a 10% de desconto, mediantepagamento Ã  vista. Contatos
por email: eduardoajsampaio@gmail.com,tel.: 2535-7874 ou atravÃ©s do site: 
ceorg.com.brHospedagem em ItaipuaÃ§u: 20% na baixa temporadaReduÃ§Ã£o de 10% nas
diÃ¡rias na alta temporada e em todosos pacotes de feriados prolongados, de 20% 
na baixa temporadae tarifa especial para grupos acima de 40 pessoas - sÃ£o as 
condiÃ§Ãµesoferecidas pelo Espelho do Mar Restaurante e Pousada Ltda.,na Av. 
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Beira Mar, lote 03, Quadra 296, ItaipuaÃ§u, Marica.Contatos por email: 
ritamaiacordovil@hotmail.com,tel.: 2638-1974 ou site: www.pousadadonavio.comJan 
Paul: seguros com 10 a 20%A Jan Paul Corretora de Seguros Ltda., na Rua Buenos 
Aires, 100,8Âº andar, sala 801 - Centro, propÃµe desconto de 10% nosseguros de 
vida, saÃºde e embarcaÃ§Ã£o; 15% nos segurosde automÃ³vel e 20% nos seguros de 
residÃªncia e empresarial,a serem concedidos somente no ato de adesÃ£o.Site: 
www.janpaulassessoria.com.br, email:janpaul@janpaulassessoria.com.br e tels.: 
3553-5091/5092 e 5093.Terapia holÃ-stica com 30%O terapeuta holÃ-stico Paulo 
Edson Reis Jacob Neto cobra30% a menos nas consultas das Ã¡reas ortomolecular 
ede psicohomeopatia, para pagamento em cheque de 30 dias.O atendimento Ã© 
prestado no Centro de Terapia Complementar- Rua Senador Dantas, 118, sala 710. 
Email: p.jacob@terra.com.brTel.: 2240-2246.Fisioterapia com atÃ© 80% por 
sessÃ£oA Salutares Fisioterapia Ltda. funciona na Rua LucÃ-dio Lago, 126,sala 
311 - MÃ©ier. No consultÃ³rio estÃ£o disponÃ-veis serviÃ§osde Acupuntura, 
Drenagem linfÃ¡tica, Fisioterapia geral,Fisioterapia pediÃ¡trica (estimulaÃ§Ã£o 
sensÃ³rio-motora e neurolÃ³gica)e RPG (adulto e pediÃ¡trico). Na residÃªncia, 
CÃ¡rdio-respiratÃ³rio,NeurolÃ³gico, OncolÃ³gico, PÃ³s-operatÃ³rio, 
ReumatolÃ³gico e Traumato-ortopÃ©dico.A primeira consulta Ã© gratuita. Para as 
sessÃµes de Fisioterapiageral e pediÃ¡trica, com pagamento Ã  vista,o desconto 
Ã© de 80% (mÃ-nimo de 10)e para as de Acupuntura, Drenagem linfÃ¡tica e RPG, 
50%.site: www.salutaresfisioterapia.com.br,tels.: 9231-6697, 4101-4006 e 
8107-1456;email: luzneto@salutaresfisioterapia.com.brColÃ©gio MercÃºrio: curso 
de tÃ©cnico em enfermagemTermo aditivo ao convÃªnio firmado com a AssociaÃ§Ã£o 
Educacionale Social Nossa Senhora de FÃ¡tima inclui o curso TÃ©cnico em 
Enfermagem,nos turnos da manhÃ£, tarde e noite, no ColÃ©gio MercÃºrio -Rua 
MercÃºrio, 293, Pavuna, tel.: 2474-2626 - com desconto de 25%.O estÃ¡gio 
acadÃªmico do curso nÃ£o estÃ¡ contemplado na parceria.A lista completa das 
organizaÃ§Ãµes conveniadas estÃ¡ no site www.rio.rj.gov.br/web/sma
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-sobre-bullyng-com-parceria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre Bullyng com parceria SESC e Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Bairro Educador atendendo a pedidos entrou em contato com SESC que nos brindou
com uma bela palestra contra o Bullyng. Nossos alunos curtiram o evento e 
refletiram sobre a questÃ£o do respeito e cidadania. Mais uma aÃ§Ã£o de sucesso 
do Bairro Educador em nossa escola.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
palestra-sobre-dengue.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre a Dengue!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1502 das professoras HeloÃ-sa e Solange tiveram uma palestra sobre a 
Dengue com o pessoal da SaÃºde. Foi muito produtivo, as crianÃ§as puderam tirar 
dÃºvidas e aprenderam a fazer armadilhas para os mosquitos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parceria-com-o-unicirco.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Parceria com o Unicirco!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 COMUNICADO da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒODIÃRIO OFICIALde 1 de 

agosto de 2011Prefeitura do Rio firma parceria inÃ©dita com a Unicirco
A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, firmou
na Ãºltima sexta-feira, 29 de julho, parceria inÃ©dita com a primeira 
Universidade Livre do Circo no Brasil - Unicirco -, idealizada pelo ator Marcos 
Frota.
A iniciativa beneficia todos os servidores em atividade e aposentados da 
AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta, bem como os pensionistas. 
Todos poderÃ£o assistir com 100% de desconto ao espetÃ¡culo que acontece em lona
montada na Quinta da Boa Vista, em frente ao Jardim ZoolÃ³gico, aos sÃ¡bados, 
Ã s 17h, e domingos e feriados, Ã s 10h 30min e Ã s 17h, mediante a simples 
apresentaÃ§Ã£o de documento de identidade funcional na bilheteria. SerÃ£o 
disponibilizados atÃ© 600 ingressos por sessÃ£o (limite sujeito a lotaÃ§Ã£o). A 
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troca deverÃ¡ ser feita com uma hora de antecedÃªncia.
O convÃªnio tambÃ©m assegura aos dependentes dos funcionÃ¡rios e terceirizados 
50% de desconto sobre o valor de cada ingresso (meia ou inteira).
A Unicirco Ã© um projeto com alcance social, que forma artistas atravÃ©s de 
oficinas livres, desenvolvendo nÃ£o sÃ³ a tÃ©cnica circense, mas tambÃ©m a 
educaÃ§Ã£o e atuaÃ§Ã£o dos jovens na comunidade. 
Trata-se de uma opÃ§Ã£o Ãºnica de lazer e entretenimento oferecida ao 
funcionalismo municipal.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-freire-inscricoes-abertas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma Freire: inscriÃ§Ãµes abertas para formaÃ§Ã£o de professores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
03/08/11

A Plataforma Freire estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para a formaÃ§Ã£o inicial do 
Plano Nacional de FormaÃ§Ã£o de Professores (Parfor). Os cursos disponÃ-veis 
sÃ£o:

 Cursos de primeira licenciatura - para docentes em exercÃ-cio na rede pÃºblica 
da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica que nÃ£o tenham formaÃ§Ã£o superior;

 Cursos de segunda licenciatura - para docentes em exercÃ-cio na rede pÃºblica 
da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, hÃ¡ pelo menos trÃªs anos, em Ã¡rea distinta da sua 
formaÃ§Ã£o inicial;

 Cursos de formaÃ§Ã£o pedagÃ³gica - para docentes graduados nÃ£o licenciados que
se encontram em exercÃ-cio na rede pÃºblica da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica.

As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas exclusivamente na Plataforma Freire, na 
internet. ApÃ³s a realizaÃ§Ã£o de todas as inscriÃ§Ãµes, a Seeduc farÃ¡ o 
processo de validaÃ§Ã£o de todos os que atenderem aos requisitos necessÃ¡rios, 
como estar inscrito em um curso da sua Ã¡rea de atuaÃ§Ã£o. A formaÃ§Ã£o Ã© 
gratuita e deve ser feita dentro da rotina escolar do docente, ou seja, sem 
aumentar a sua carga horÃ¡ria.

Confira o calendÃ¡rio:

03/08/2011 a 10/09/2011 - PerÃ-odo de prÃ©-inscriÃ§Ã£o na Plataforma Freire;

11/09/2011 a 08/10/2011 - PerÃ-odo de validaÃ§Ã£o das inscriÃ§Ãµes pelas 
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Secretarias de EducaÃ§Ã£o estaduais e municipais;

09/10/2011 a 12/12/2011 - PerÃ-odo de seleÃ§Ã£o dos alunos;

13/12/2011 a 31/12/2012 - PerÃ-odo de matrÃ-cula e inclusÃ£o dos matriculados na
Plataforma Freire.

Acesse:
http://freire.mec.gov.br/index-static
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prefeitura-firma-convenio-voltado-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prefeitura firma convÃªnio voltado para a primeira infÃ¢ncia.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Prefeitura do Rio e a Secretaria de Assuntos EstratÃ©gicos da PresidÃªnciada 
RepÃºblica firma, nesta segunda-feira, no Teatro Carlos Gomes, convÃªniopara a 
formulaÃ§Ã£o de polÃ-ticas pÃºblicas voltadas para a primeira infÃ¢ncia 
nomunicÃ-pio. A parceria visa Ã  elaboraÃ§Ã£o de uma polÃ-tica no Rio de 
Janeiroque integre as Ã¡reas de saÃºde, educaÃ§Ã£o e assistÃªncia 
social,direcionada ao desenvolvimento integral de crianÃ§as com atÃ© seis anos 
de idade.AlÃ©m disso, prevÃª a criaÃ§Ã£o de um sistema de monitoramento dos 
indicadoressociais no municÃ-pio que subsidiem a criaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes mais 
efetivas que atendamas necessidades de cada regiÃ£o. O acordo tambÃ©m serÃ¡ 
assinado pelaSecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o e pelo presidente do 
InstitutoMunicipal de Urbanismo Pereira Passos.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-de-texto-e-com-professora.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de texto Ã© com a professora Claudia!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Claudia leciona no quinto e quarto ano do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira 
Nunes e sua especialidade Ã© a produÃ§Ã£o textual. Seus alunos produzem textos 
lindos. Ela utiliza diversos mÃ©todos para incentivar seus alunos a escrever. 
Utiliza o laboratÃ³rio de informÃ¡tica para pesquisar escritores, exibe filmes ,
canta e no final tudo vira texto. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Q lindo,Gi!!!!! Amei seu comentario!!!! O brigada!!! M as cm certeza tenho apoio
d algumas pessoas queridas,como vc!!!
Bjussss....

 <COMENTÃRIOS>
Vc merece faz parte da tropa de Elite....
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-que-chamou-aluno-de-burro-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Professor que chamou aluno de burro Ã© suspenso por 4 anos em Minas Gerais - O 
Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professor que chamou aluno de burro Ã© suspenso por 4 anos em Minas Gerais - O 
Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-priscila-apresenta-letra-g.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Priscila apresenta a letra G para seus alunos!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Veja o relato da professora e confira as fotos:

Estudamos a Letra G de um jeito muito saboroso: Comendo Gelatina! Exploramos as 
embalagens de gelatinae pensamos comopoderÃ-amos preparÃ¡-la.Em seguida 
registramos no quadro.
Depois, lemos coletivamente e identificamos a letra G, a sÃ-laba Ge epalavras 
associadas de forma oral.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prova-abc-mostra-que-572-das-criancas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prova ABC mostra que 57,2% das crianÃ§as nÃ£o aprendem matemÃ¡tica - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prova ABC mostra que 57,2% das crianÃ§as nÃ£o aprendem matemÃ¡tica - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quem-esta-no-ciep-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 QUEM ESTÃ NO CIEP ADÃƒO?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GERALMENTE ESTAMOS SEMPRE FALANDO DO TRABALHO, DE COMO Ã‰, O QUE FAZEMOS, MAS 

 POR TRÃS DE TUDO QUE DIARIAMENTE NOS RODEIA E FAZ PARTE DE NOSSA VIDA NA MAIOR 
PARTE DE NOSSO DIA, ESTÃƒO AS PESSOAS DO TRABALHO.

 PASSAMOS MAIS TEMPO NELE DO QUE COM A FAMÃLIA, MAS Ã‰ PRAZEROSO...
Ã‰ O QUE ACONTECE NA ESCOLA, TEMOS CONTATO COM MUITAS PESSOAS E Ã‰ SEMPRE UM 
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 PRAZER TER MAIS ENTROSAMENTO COM QUEM ESTÃ AO NOSSO LADO E QUE PODE FAZER PARTE 

DE NOSSA VIDA MAIS DO QUE SOMENTE COMO COLEGAS de TURMA...
AINDA COLOCAREI MAIS PESSOAS...FALTARAM FOTOS GENTE,...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
qm Ã© essa pessoa q adora uma fotoooo????
Ã© um prazer trabalhar com essa equipe maravilhosaaaa....!!!!!! e cm esses 
alunos q sempre permit termos momentos d orgulho!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recursos-da-smerj.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Recursos da SMERJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RECURSOS DA REDE SMEAcesse o link: 
http://www.rioeduca.net/recursosPedagogicos.phpCentro de Estudos - 
MultirioMultikits - SÃ©rie MÃ£os na Massa da MultirioMultimÃ-diaCientistas do 
AmanhÃ£Simulados da Prova RioOutras aÃ§Ãµes de ReforÃ§o EscolarEDUCOPÃ‰DIA
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
regulamenta-o-concurso-publico-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REGULAMENTA O CONCURSO PÃšBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR I - 
 GEOGRAFIA DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO, NO 
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Ã‚MBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

III. DAS INSCRIÃ‡Ã•ES1- As inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas das 10h do dia 
18/08/2011atÃ© Ã s 23h59min do dia 29/08/2011, horÃ¡rio de BrasÃ-lia -incluindo 
sÃ¡bados, domingos e feriados - somente via Internet,atravÃ©s de requerimento 
especÃ-fico disponÃ-vel no site http://concursos.rio.rj.gov.br:1.1 a inscriÃ§Ã£o
vale, para todo e qualquer efeito, como formade expressa aceitaÃ§Ã£o, por parte 
do candidato, de todas]as condiÃ§Ãµes, normas e exigÃªncias constantes deste 
Edital edemais instrumentos reguladores, dos quais o candidato nÃ£opoderÃ¡ 
alegar desconhecimento, bem como de todos os atos queforem expedidos sobre o 
concurso;1.2 somente haverÃ¡ devoluÃ§Ã£o de taxa de inscriÃ§Ã£o nos 
casosprevistos na Lei Municipal n.Âº 2.937, de 24.11.1999;1.3 no ato da 
inscriÃ§Ã£o no concurso nÃ£o haverÃ¡ qualquer restriÃ§Ã£oao candidato que nÃ£o 
cumprir os requisitos bÃ¡sicos. No entanto,sÃ³ poderÃ¡ ser admitido no cargo 
aquele que, na data de suaconvocaÃ§Ã£o cumprir, integralmente, o contido nos 
TÃ-tulos II e XIII;1.4 a Coordenadoria Geral de GestÃ£o de Talentos da 
SecretariaMunicipal de AdministraÃ§Ã£o nÃ£o se responsabiliza por 
inscriÃ§ÃµesnÃ£o recebidas, independente do motivo: ordem tÃ©cnica 
dosequipamentos, falhas de comunicaÃ§Ã£o, congestionamentodas linhas de 
comunicaÃ§Ã£o, bem como outros fatores que] impossibilitem a efetivaÃ§Ã£o da 
inscriÃ§Ã£o.2- Para inscrever-se, o candidato deverÃ¡:2.1 certificar-se, 
preliminarmente, de que preenche todosos requisitos exigidos para participaÃ§Ã£o
no Concurso e paraposse no cargo;2.2 no ato da inscriÃ§Ã£o, assinalar a opÃ§Ã£o 
da CoordenadoriaRegional de EducaÃ§Ã£o - CRE para a qual deseja concorrer,sendo 
vedada a possibilidade de alteraÃ§Ã£o posterior;2.3 acessar o site 
http://concursos.rio.rj.gov.br,onde estarÃ£o disponibilizados o Edital, o 
requerimento de inscriÃ§Ã£o, orientaÃ§Ãµese os procedimentos necessÃ¡rios Ã  
efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o;2.4 cadastrar-se, das 10h do dia 18/08/2011 atÃ© Ã s
23h59mindo dia 29/08/2011, (horÃ¡rio de BrasÃ-lia), incluindo os 
sÃ¡bados,domingos e feriados, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico disponÃ-velna
pÃ¡gina eletrÃ´nica citada;2.5 assegurar-se de que preencheu corretamente o 
requerimento de inscriÃ§Ã£o;2.6 imprimir o requerimento preenchido e guardÃ¡-lo 
consigo;2.7 efetuar o pagamento da taxa, obrigatoriamente, por meio de DARM,que 
deverÃ¡ ser impresso logo apÃ³s a conclusÃ£o de preenchimento dorequerimento de 
inscriÃ§Ã£o on-line, sendo este o Ãºnico meio aceito paraa efetivaÃ§Ã£o da 
inscriÃ§Ã£o:2.7.1 a impressÃ£o do DARM deverÃ¡ ser feita, exclusivamente,em 
papel A4, atÃ© Ã s 23h 59min do dia 29/08/2011 (horÃ¡rio de BrasÃ-lia);NÃ£o 
serÃ£o validados os pagamentos realizados atravÃ©s de DARMou documentos 
similares que nÃ£o sejam gerados pelo sistemade inscriÃ§Ã£o de concursos da 
Coordenadoria Geral de GestÃ£o de Talentos.2.7.2 O PAGAMENTO EFETUADO APÃ“S A 

  DATA OFICIAL DE VENCIMENTONÃƒO SERÃ VALIDADO E RESULTARÃ NO CANCELAMENTO DA 
INSCRIÃ‡ÃƒO.2.7.3 o pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser 
efetivadoSOMENTE NOS BANCOS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATÃ‰ Ã€S 16h DO DIA 
30/08/2011;B A N C O S C R E D E N C I A D O S" BRASIL S/A" SANTANDER S/A" 

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A" BRASÃLIA S/A" CAIXA ECONÃ”MICA FEDERAL" 
BRADESCO S/A" ITAÃš S/A" MERCANTIL DO BRASIL S/A
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
roger-chartier-os-livros-resistirao-as.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Roger Chartier: "Os livros resistirÃ£o Ã s tecnologias digitais" | LÃ-ngua 
Portuguesa | Nova Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Roger Chartier: "Os livros resistirÃ£o Ã s tecnologias digitais" | LÃ-ngua 
Portuguesa | Nova Escola
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sobre-pagamento-do-bonus-no-dia-14-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sobre pagamento do bÃ´nus no dia  14 de agosto de 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sugestao-de-compra-para-bienal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SugestÃ£o de compra para Bienal!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola sugere a leitura da coleÃ§Ã£o Caio Zip, os livros sÃ£o Ã³timos para
o segundo segmento do ensino fundamental. Em nossa escola estamos utilizando no 
5Âº ano, em um projeto chamado: Viajando na leitura e no tempo com Caio Zip. 
Esses livros merecem fazer parte de nossas bibliotecas. Confira o link:
http://www.caiozip.com/int0.htm

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
todo-cuidado-e-pouco-ao-escolher-um.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Todo cuidado Ã© pouco ao escolher um curso a distÃ¢ncia - O Globo
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Todo cuidado Ã© pouco ao escolher um curso a distÃ¢ncia - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ufmt-tem-vagas-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

UFMT tem vagas para professores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abre concurso para selecionar 17 
professores. As oportunidades estÃ£o distribuÃ-das nos campi de CuiabÃ¡, Araguia
e RondonÃ³polis (MT).Os interessados podem se inscrever atÃ© o dia 4/8 pelo 
sitewww.ufmt.br/concurso. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$100. Candidatos 
inscritos no cadastro Ãºnico para programas sociais podem pedir isenÃ§Ã£o.Entre 
as vagas oferecidas, duas sÃ£o para professor adjunto, 14 para professor 
assistente e 1 para professor auxiliar.Os candidatos aprovados deverÃ£o 
apresentar currÃ-culo documentado, informando toda a experiÃªncia e produÃ§Ã£o 
didÃ¡tica, cientÃ-fica, acadÃªmica, profissional, cultural e artÃ-stica, 
devidamente comprovadas.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vida-dos-animais-aula-da-sangari-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vida dos animais! Aula da Sangari com prof HeloÃ-sa!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O projeto Cientistas do amanhÃ£ Ã© um sucesso em nossa escola, a turma 1502 
terminou a unidade : Vida dos animais. As atividades foram interessantes e as 
acrianÃ§as adoraram, muitas aulas prÃ¡ticas, muita observaÃ§Ã£o. As aulas estÃ£o
mais dinÃ¢micas e os alunos mais interessados.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-mais-uma-vez.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia mais uma vez!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 InformAdÃ£o - A histÃ³ria de um jornal escolar A imagem do vÃ-deo abaixo nÃ£o 
estÃ¡ boa, mas o projeto que ele mostra Ã© muito bacana, por isso, vale a pena 
ver a histÃ³ria do InformAdÃ£o, o jornal do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, que 
tem estimulado a leitura e autoria dos alunos da escola, a participaÃ§Ã£o da 
garotada ea elevaÃ§Ã£o de sua auto-estima!ParabÃ©ns a todos os educadores e 
educandos envolvidos em um projeto tÃ£o especial!
http://programajornaleeducacao.blogspot.com/2011/08/informadao-historia-de-um-jo
rnal.html?spref=fb
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-e-professores-amigos-no-facebook.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos e professores amigos no Facebook?  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Alunos e professores amigos no Facebook?  CartaCapital[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprendendo-com-sabor-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aprendendo com sabor no EI.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Uma vez por semana as professoras de E.I. do CIEP trabalham receitas e preparam 
para seus alunos delÃ-cias para experimentar.

Objetivo: Apresentar a tipologia textual (receita).Trabalhar os 
sentidos.Apresentar cores, letras, nomes e numerais partindo do texto da 
receita.

Procedimento: A professora leva a receita em um blocÃ£o, mostra as 
caracterÃ-sticas do texto. Chama a atenÃ§Ã£o para palavras e numerais. LÃª com 
os alunos, e para os alunos. Depois trabalha a oralidade falando da receita, 
estimulando eles a falar sobre suas preferÃªncias e conhecimentos prÃ©vios. 
ApÃ³s a exploraÃ§Ã£o do texto, o professor prepara a receita e os alunos 
observam, ajudam e saboreiam. Discutem sobre suas experiÃªncias. O professor 
fala dos sabores, das cores, das texturas. Durante o preparo da receita e 
distribuiÃ§Ã£o das delÃ-cias, os alunos sÃ£o levados a pensar sobre conceitos 
matemÃ¡ticos de adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o,divisÃ£o e multiplicaÃ§Ã£o.
As crianÃ§as adoram aprender assim:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ uma delÃ-cia!!! O brigadeiro ficou show! Eles adoraram e com certeza a letra 
B vai ficar guardada...

 <COMENTÃRIOS>
 Sei que sim, confio na minha equipe....vcs sÃ£o show![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-de-ingles-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas de InglÃªs no CIEP!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola temos aulas de inglÃªs para todas as turmas do ensino 
fundamental. As aulas acontecem de maneira lÃºdica, o professor Brenner junto 
com as professores fazem adaptaÃ§Ãµes necessÃ¡rias para as crianÃ§as. E como 
esse ano o nosso tema gerador Ã© HistÃ³ria do Cinema, o professor apresentarÃ¡ 
na nossa festa das crianÃ§as um musical intitulado Singing in the rain. 

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
 Congratulations, teacher!!! :)[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
biblioteca-contada.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Biblioteca contada!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O nosso projeto para formaÃ§Ã£o de leitores Ã© o biblioteca contada! O projeto 
tem o objetivo de estimular a leitura e divulgar o acervo da biblioteca da 
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escola. Para isso, contamos com nossa estagiÃ¡ria Arlene, que conta estÃ³rias 
como ninguÃ©m. Todas as tardes as turmas sÃ£o convidadas para uma viagem pelo 
mundo da literatura. As turmas ouvem as estÃ³rias na biblioteca e depois os 
professores sÃ£o estimulados a levar o livro para sala de aula e explorar a 
estÃ³ria contada com sua turminha. O projeto Ã© um sucesso, e estÃ¡ contribuindo
para a melhoria do desempenho dos alunos na leitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Poesia feita pelos alunos :

Gostamos de ir a sala de leitura

Para ler poesia

Quando lemos os livros

Sentimos muita alegria

Na sala de leitura

Lemos estÃ³rias em quadrinhos

Temos que cuidar dos livros

Como se fossem nossos filhinhos

Hoje lemos um livro

De Tarsila do Amaral

Essa esstÃ³ria foi muito legal

Ler poesias e livros

Ã‰ muito legal para nÃ³s alunos.

A turma 1501 adora visitar a biblioteca.
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
bullying-nao-e-um-ritual-de-passagem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

'Bullying nÃ£o Ã© um ritual de passagem', diz secretÃ¡ria adjunta do 
Departamento de EducaÃ§Ã£o dos EUA - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
'Bullying nÃ£o Ã© um ritual de passagem', diz secretÃ¡ria adjunta do 

 Departamento de EducaÃ§Ã£o dos EUA - O Globo[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cada-um-corre-do-jeito-que-pode-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cada um corre do jeito que pode | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Cada um corre do jeito que pode | Portal Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-da-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o da Sangari!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa equipe trabalha com o projeto Cientistas do amanhÃ£. O projeto consiste em
apresentar aos alunos CiÃªncias com Ãªnfase em CTC , utilizando kits da empresa 
Sangari. Os alunos adoram, as aulas sÃ£o dinÃ¢micas, eles podem ter contato com 
conceitos cientÃ-ficos desde o ano inicial, facilitando seu aprendizado. Nossos 
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professores gostam do material e sempre marcam presenÃ§a nas capacitaÃ§Ãµes. 
Veja a Ãºltima capacitaÃ§Ã£o de agosto:

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-tecnologico-inscreve-para-21.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Centro tecnolÃ³gico inscreve para 21 vagas de professor no Rio de Janeiro | Guia
de Empregos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Centro tecnolÃ³gico inscreve para 21 vagas de professor no Rio de Janeiro | Guia

 de Empregos[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunidade-servico-da-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: Grafiteiros em aÃ§Ã£o chega no CIEP Dr. 
AdÃ£o Pereira...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A COMUNIDADE A SERVIÃ‡O DA EDUCAÃ‡ÃƒO: Grafiteiros em aÃ§Ã£o chega no CIEP Dr. 
AdÃ£o Pereira...: Texto e Fotos:   Ana Carolina Duarte - Gestora de Projetos    
No dia 1Âº de setembro, em parceria com a unidade do SESC de Madureira, o 
Proje...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desafio-rioeduca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desafio Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Olha o texto da professora Priscila no desafio Rioeduca! ParabÃ©ns 
Pri....adoramos o seu trabalho.
http://www.educacao10.syncmobile.com.br/?p=393

Sou professora alfabetizadora e participo de uma revoluÃ§Ã£o na qualidade da 
educaÃ§Ã£o pÃºblica da cidade do Rio de Janeiro, que estÃ¡ acontecendo no CIEP 
Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, na turma de 1Âº ano do Ensino Fundamental, no ano 
letivo de 2011. Na nossa turma, lemos toda a semana um jornal diferente (O 
Globo, Extra e O Dia) e destacamos as suas principais notÃ-cias. O objetivo 
dessa aÃ§Ã£o Ã© explorar a tipologia textual do jornal (notÃ-cia), inserir 
prÃ¡ticas sociais de leitura e sensibilizar os alunos para os fatos que 
acontecem em nossa sociedade e no mundo.[FOTO]
AlÃ©m das notÃ-cias, sÃ£o explorados diferentes detalhes, como o preÃ§o do 
jornal, a forma como a data Ã© mostrada em cada jornal; identificamos o clima/ 
tempo e comparamos com o nosso presente na sala de aula. AlÃ©m disso, exploramos
o caderno de esportes com as notÃ-cias dos times e dos campeonatos. 
Identificamos tambÃ©m alguns anÃºncios. Com tudo isso, estamos aprendendo que o 
jornal possui uma funÃ§Ã£o social de grande importÃ¢ncia.O resultado dessa 
prÃ¡tica tem sido observadodesde o inÃ-cio do ano. Algumas mÃ£es declararam que 
seus filhos passaram a se interessar pela leitura de jornais em casa. Uma mÃ£e 
relatou que seu filho havia lhe pedido para comprar um exemplar quando passavam 
pela banca de jornal.Desta forma, o letramento e a alfabetizaÃ§Ã£o caminham 
juntos. AtravÃ©s dessa prÃ¡tica, os alunos se sentem inseridos realmente no 
mundo da leitura e da escrita, pois ambas estÃ£o fazendo parte do seu contexto 
de vida e de sua formaÃ§Ã£o de maneira significativa.Professora Priscilla Rohr 
Garcez de OliveiraMatrÃ-cula 10/254.834-5

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desdobramento-do-cortejo-folclorico-no.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desdobramento do Cortejo folclÃ³rico no CCBB!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola foi no mÃªs de agosto ao CCBB, assistimos o cortejo folclÃ³rico. As
crianÃ§as gostaram tanto que resolveram copiar a ideia, e fizeram um cortejo 
folclÃ³rico na escola.

 Como foi feito o cortejo: os alunos confeccionaram um estandarte, pegaram 
instrumentos musicais, algumas perucas, mÃ¡scaras, pesquisaram parlendas e 
mÃºsicas, e foram de sala em sala, cantando, recitando e espalhando folclore por
toda escola. Foi uma maneira original e divulgar o nosso rico folclore, alÃ©m de
muito divertido!

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-e-sustentabilidade-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o e Sustentabilidade | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 EducaÃ§Ã£o e Sustentabilidade | Portal Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-em-tempo-integral-nao-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
EducaÃ§Ã£o em tempo integral nÃ£o Ã© sinÃ´nimo de educaÃ§Ã£o integral | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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EducaÃ§Ã£o em tempo integral nÃ£o Ã© sinÃ´nimo de educaÃ§Ã£o integral | Portal 

 Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educadores-aprovam-utilizacao-de-games.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educadores aprovam utilizaÃ§Ã£o de games em sala de aula | Valor EconÃ´mico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadores aprovam utilizaÃ§Ã£o de games em sala de aula | Valor 

 EconÃ´mico[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-busca-de-referencia-revista-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Em busca de referÃªncia | Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Em busca de referÃªncia | Revista EducaÃ§Ã£o[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
enem-utilizacao-de-ranking-divide.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Enem: utilizaÃ§Ã£o de ranking divide opiniÃµes | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Enem: utilizaÃ§Ã£o de ranking divide opiniÃµes | Portal Aprendiz[VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
facebook-ultrapassa-orkut-em-usuarios.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Facebook ultrapassa Orkut em usuÃ¡rios no BR e acaba com reinado de 7 anos - 
Rodrigo Martins - Link - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Facebook ultrapassa Orkut em usuÃ¡rios no BR e acaba com reinado de 7 anos - 

 Rodrigo Martins - Link - Estadao.com.br[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folhacom-fernando-veloso-bonus-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folha.com - Fernando Veloso - BÃ´nus para professores - 05/09/2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Folha.com - Fernando Veloso - BÃ´nus para professores - 05/09/2011[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-de-leitores-com-professora-pri.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FormaÃ§Ã£o de leitores com a professora Pri!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O projeto de leitura da professora Pri Ã© bem simples. A professora seleciona 
livros na sala de leitura , coloca em uma cesta e leva para sala. Na sala a 
professora oferece os livros para os alunos, eles podem escolher, ler, e falar 
com os colegas sobre as leituras. ApÃ³s essas atividades alguns alunos sÃ£o 
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levados a frente para ler para os seus colegas. Essa atividade Ã© inspirada nos 
ensinamentos de Roger Chartier, que diz que todo leitor necessita de uma 
platÃ©ia. Os alunos amam, a turminha de ano inicial da professora Priscila estÃ¡
no caminho certo, eles apresentam leitura fluente.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
forum-sobre-sustentabilidade-na-sala-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FÃ³rum sobre Sustentabilidade na Sala de aula!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro o FÃ³rum Sustentabilidade na Sala de 
Aula. O seminÃ¡rio Ã© uma das atividades de planejamento para o Rio + 20. O CIEP
Dr. AdÃ£o Pereira Nunes participou do evento e pretende cumprir a carta de 
princÃ-pios escrita coletivamente pelos representantes das escolas. JÃ¡ estamos 
fazendo nossa parte!
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
google-lanca-nesta-sexta-feira-em-sp.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Google lanÃ§a nesta sexta-feira em SP novos recursos para criaÃ§Ã£o de 
aplicativos no Google+ - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Google lanÃ§a nesta sexta-feira em SP novos recursos para criaÃ§Ã£o de 

 aplicativos no Google+ - O Globo[VÃDEO]
 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inovacoes-para-aprender-revista-ensino.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InovaÃ§Ãµes para aprender | Revista Ensino Superior

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 InovaÃ§Ãµes para aprender | Revista Ensino Superior[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Governo defende parceria de escolas 
pÃºblicas com lan houses para ampliar acesso Ã  internet

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Governo defende parceria de escolas 

 pÃºblicas com lan houses para ampliar acesso Ã  internet[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia_15.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Twitter "gaÃºcho" permite mensagens 
de atÃ© 280 caracteres

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Twitter "gaÃºcho" permite mensagens 

 de atÃ© 280 caracteres[VÃDEO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-dilma-defende.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - PaÃ-s - Dilma defende educaÃ§Ã£o em tempo integral nas 
escolas pÃºblicas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - Dilma defende educaÃ§Ã£o em tempo integral nas 

 escolas pÃºblicas[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-mec-vai.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - PaÃ-s - MEC vai distribuir tablets para alunos de escolas 
pÃºblicas em 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - MEC vai distribuir tablets para alunos de escolas 

 pÃºblicas em 2012[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - DÃ¡ para "programar" a personalidade dos 
filhos?
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - DÃ¡ para "programar" a personalidade dos 

 filhos?[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O professore as evoluÃ§ÃµestecnolÃ³gicas 
no ensino presencial

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O professor e as evoluÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas

 no ensino presencial[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - QualificaÃ§Ã£o profissional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - QualificaÃ§Ã£o profissional[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_05.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Educar para a celebraÃ§Ã£o da vida e da 
Terra
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Educar para a celebraÃ§Ã£o da vida e da 

 Terra[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_17.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 17 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Escola: relaÃ§Ã£o efÃªmera?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Escola: relaÃ§Ã£o efÃªmera?[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_187.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - EducaÃ§Ã£o e sustentabilidade,um 
compromisso compartilhado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - EducaÃ§Ã£o e sustentabilidade,um 

 compromisso compartilhado[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_22.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - PauloFreire: educaÃ§Ã£o como processo 
libertador
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Paulo Freire: educaÃ§Ã£o como processo 

 libertador[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_26.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a escrever

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a 

 escrever[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_4054.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a escrever

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A inutilidade de aprender a 

 escrever[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-guia-da-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Guia da alfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Página 311



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Guia da alfabetizaÃ§Ã£o: O Educar para Crescer dÃ¡ dicas 
prÃ¡ticas para ajudar  seu filho a aprender a ler e a escrever sem qualquer 
dificuldade. Veja no link:  http:/...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-leitura-critica-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Leitura crÃ-tica de notÃ-cia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Leitura crÃ-tica de notÃ-cia: Compartilhamos dica de 
atividade de Leitura CrÃ-tica proposta pela educadora Mirella Cleto e publicada 
tambÃ©m no site da Revista Nova Escola....

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-usando-fotografia-nas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: Usando a Fotografia nas salas de Aula

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: Usando a Fotografia nas salas de Aula: Reproduzimos abaixo 
atividade sobre Fotografia para ser trabalhada em sala de aula e disponibilizada
pelo Encuentro Internacional EducaRed 2...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
letras-em-linhas-tortas-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Letras em linhas tortas  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Letras em linhas tortas  CartaCapital[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
luz-camera-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Luz, CÃ¢mera ,AdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola trabalha com o conceito de tema gerador inspirado nos ensinamentos 
de Paulo Freire. Esse ano o tema gerador Ã© a HistÃ³ria do Cinema. E como falar 
de cinema se nÃ£o formos ao cinema? Olha uma de nossas visitas ao cinema:

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maos-atadas-revista-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MÃ£os atadas | Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 MÃ£os atadas | Revista EducaÃ§Ã£o[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratoninha-de-matematica-do-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratoninha de MatemÃ¡tica do E.I.!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Projeto de MatemÃ¡tica na EducaÃ§Ã£o Infantil desenvolvido pelas professoras 
CÃ¡tia e DÃ©bora Ã© um sucesso. Objetivos: apresentar conceitos bÃ¡sicos de 
numerais, conjunto, adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o de maneira lÃºdica e 
divertida.Procedimentos: Utilizando musicas, estÃ³rias, exercÃ-cios cantados, 
material dourado, tampinhas de garrafa, as professoras apresentam os conceitos 
matemÃ¡ticos durante o bimestre. Na Ãºltima semana do bimestre as professoras 
preparam uma maratona de atividades matemÃ¡ticas, onde os alunos sÃ£o desafiados
a responder as questÃµes utilizando os materiais usados nas aulas. Ao final da 
maratona as crianÃ§as sÃ£o premiadas, recebem medalhas e sobem ao pÃ³dio. 
Detalhe: todas sÃ£o premiadas. confira:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Foi prazeroso ver como eles absorveram BEM OS CONCEITOS ENVOLVENDO NUMERAIS E 
MELHORARAA ASSIMILAÃ‡ÃƒO DOS MESMOS,O QUE ERA O OBJETIVO. A PARTICIPAÃ‡ÃƒO DA 

 FAMÃLIA FOI FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DO TRABALHO.
 <COMENTÃRIOS>

 Muito bom trabalho, adorei , parabÃ©ns meninas![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
microcontos-na-era-do-twitter.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Microcontos na era do Twitter  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Página 314



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 Microcontos na era do Twitter  CartaCapital[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-bom-professor-sabe-todo-aluno-e-capaz.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O bom professor sabe: todo aluno Ã© capaz de aprender

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 O bom professor sabe: todo aluno Ã© capaz de aprender[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-dia-online-educacao-rio-domina.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O DIA ONLINE - EDUCAÃ‡ÃƒO - Rio domina ranking das melhores escolas no Enem

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O DIA ONLINE - EDUCAÃ‡ÃƒO - Rio domina ranking das melhores escolas no 

 Enem[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-professor-e-seus-pares-conectivismo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O professor e seus pares: conectivismo aplicado a educaÃ§Ã£o - Sala dos 
Professores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O professor e seus pares: conectivismo aplicado a educaÃ§Ã£o - Sala dos 

 Professores[VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-som-do-lixo-mais-uma-parceria-bairro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O SOM DO LIXO! Mais uma parceria Bairro Educador.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas de quinto ano de nossa escola estÃ£o trabalhando o tema 
sustentabilidade e nÃ£o medimos esforÃ§os para dinamizar o assunto. O Bairro 
Educador nosso parceiro, nos ajudou nesse projeto e trouxe para nossa escola o 
show som do lixo. Uma banda inteira com instrumentos feitos com material 
reciclado. Foi maravilhoso.... adoramos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-artes-para-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina de artes para professores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No Ãºltimo dia 22 de setembro aconteceu a oficina de artes para professores 
alfabetizadores. O Bairro Educador contribuiu mais uma vez com o planejamento do
nosso Centro de Estudos. O tema foi escolhido pelos professores que queriam 
aprender tÃ©cnicas alternativas de pintura, foi muito produtivo e no final as 
professoras colocaram seus trabalhos artÃ-sticos nas paredes.
[FOTO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-do-sesc-sobre-arte-urbana.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina do Sesc sobre arte urbana!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais uma parceria de sucesso com o Bairro Educador, o Sesc este em nossa escola 
e\espalhou arte por toda parte!

Objetivo: Mostrar um pouco da arte urbana para nossos alunos, trabalhando a 
estÃ©tica, contemplaÃ§Ã£o.
Permitir a expressÃ£o de sentimentos dos alunos atravÃ©s da arte.
Entender a Arte como fazer humano.
Mobilizar a escola para construÃ§Ã£o de um espaÃ§o mais belo.

Processo: Artistas urbanos do Sesc conversaram com alunos sobre arte urbana, 
mostraram alguns trabalham. Em seguida pediram para os alunos elaborarem 
desenhos dentro da estÃ©tica da Arte Urbana. Na Ãºltima fase da oficina 
grafitaram a escola com desenhos escolhidos pelos alunos.

Veja como foi:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-de-video-na-escola-primeira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: A Primeira GravaÃ§Ã£o do VÃ-deo Escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: A Primeira GravaÃ§Ã£o do VÃ-deo Escolar: Galera 
ontem 23 de Agosto realizamos  a primeira gravaÃ§Ã£o dos vÃ-deos com os alunos 
da Escola Municipal IndependÃªncia.  A gravaÃ§Ã£o foi bem l...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-educoalfabetizando-e-letrando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Educoalfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O projeto jÃ¡ apresentado no blog continua acontecendo. Essa postagem Ã© para 
exemplificar como o projeto faz a conexÃ£o entre a EducopÃ©dia e as atividades 
de sala de aula. As crianÃ§as sÃ£o levadas ao laboratÃ³rio, onde utilizam o PÃ© 
de vento (aulas do 1Âº ano) na EducopÃ©dia. Os alunos sÃ£o levados a interpretar
a estÃ³ria, brincam com os jogos da plataforma. Em sala de aula o professor faz 
a conexÃ£o com o folclore , falando dos personagens, produzindo textos, 
trabalhos de artes etc. A turminha das professoras Gwendolyn e BÃ¡rbara 
estimulam a escrita partindo da estÃ³ria do PÃ© de Vento, sucesso total.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

 Muito legal!!! Adorei os desenhos do boto, da sereia e do curupira![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-receitas-para-letrar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Receitas para letrar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O projeto da professora Pri Ã© uma delÃ-cia, ela ensina seus alunos com muito 
sabor , veja o relato :

Essa revoluÃ§Ã£o na qualidade da educaÃ§Ã£o pÃºblica estÃ¡ acontecendo no Ciep 
Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, na turma de Primeiro ano do Ensino Fundamental, no ano 
letivo de 2011. Na nossa turma escolhemos a quarta-feira como O Dia da Receita. 
O objetivo inicial era apresentar aos alunos uma tipologia textual diferenciada 
dos livros infantis e da prÃ¡tica da contaÃ§Ã£o de histÃ³rias que aconteciam 
constantemente na rotina da turma. A primeira receita desenvolvida com os alunos
foi retirada de uma revista de pizza, na qual apresentava fotos de pizza de 
diversos sabores. ApÃ³s a apresentaÃ§Ã£o da revista e das fotos, a turma 
escolheu um sabor. Em seguida, foi lida a receita, os ingredientes e o modo de 
preparar para os alunos. Durante a leitura as crianÃ§as reagiram de uma forma 
que eu nÃ£o esperava. Enquanto a receita estava sendo lida eles fingiam estar 
preparando a pizza, separando os ingredientes, mexendo, amassando e recheando de
forma entusiasmada. E no final, fingimos comÃª-la. Diante da reaÃ§Ã£o positiva 
da turma e da expectativa para a prÃ³xima receita, a quarta-feira virou O Dia da
Receita.Todas as quartas as crianÃ§as preparam uma receita diferente e a 
saboreiam de verdade. No clima de prazer e de alegria as crianÃ§as aprendem e se
alfabetizam. Ao longo do ano, jÃ¡ fizemos PÃ£o de coco, Pipoca, Gelatina, Salada
da Dona Maricota (Baseado no livro: A cesta de Dona Maricota, de Tatiana 
Belinky), Bolo de Chocolate, Pudim de Tapioca, Pastel de Queijo, Doce de Leite, 
Mousse de LimÃ£o, Bolinha de SabÃ£o, entre outras. Na receita Bolinha de SabÃ£o,
as crianÃ§as prepararam suas prÃ³prias misturas e se divertiram muito. ApÃ³s o 
preparo da receita, cada crianÃ§a registra, de forma livre e espontÃ¢nea, em 
folha padrÃ£o os dados da receita (a data, o nome, a receita, os ingredientes e 
o modo de preparar). Dessa forma, posso perceber os avanÃ§os da escrita dos 
alunos e assim, avaliar a minha prÃ¡tica. As crianÃ§as escrevem de forma 
significativa e entendendo a importÃ¢ncia de registrar as receitas.A turma jÃ¡ 
preparou um livro de receitas e estamos confeccionando um caderno de receitas 
individual. Esse caderno eles poderÃ£o levar para casa e quando quiserem 
poderÃ£o consultar e preparar as suas receitas favoritas.No trabalho com as 
receitas pude refletir e valorizar minha aÃ§Ã£o pedagÃ³gica em funÃ§Ã£o da 
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aprendizagem dos meus alunos. Nesse sentido, a aprendizagem, alÃ©m de ter 
significado, pÃ´de ser prazerosa e estimuladora dos sentidos, nÃ£o apenas os da 
audiÃ§Ã£o e da visÃ£o, mas o paladar, o olfato e o tato foram explorados e 
envolvidos em todo o processo de ensino e aprendizagem.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-vamos-ler.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto: Vamos ler?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turminha 1203 tambÃ©m tem um projeto de leitura. ConheÃ§a um pouquinho desse 
lindo projeto de formaÃ§Ã£o de leitores.

Vamos ler?

Objetivos: Incentivar a leitura, melhorar a oralidade, estimular a imaginaÃ§Ã£o,
ampliar o vocabulÃ¡rio, socializar os alunos.

Procedimento: a professora apresenta um tema aos seus alunos, depois seleciona 
na biblioteca livros sobre o tema. Os livros selecionados sÃ£o levados para a 
sala, onde as crianÃ§as podem manusear, ler e finalmente decidir que livro serÃ¡
lido por um colega que tambÃ©m Ã© eleito pelo grupo. Sucesso total, as crianÃ§as
amam.

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
relato-da-professora-gwendolyn-sobre-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Relato da professora Gwendolyn sobre o Educoalfabetizando e letrando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Nova Era jÃ¡ chegou no Ciep Dr. AdÃ£o. Estamos interligados com o mundo. Eles 
estÃ£o amando! Esse projeto tem ajudado muito dentro da sala de aula no meu 
cotidiano com as crianÃ§as. Quero aqui tambÃ©m deixar o meu agradecimento 
especial ao subsecretÃ¡rio Rafael Parente, que tem nos dado todo apoio para que 
esse e outros projetos aconteÃ§am em nossa U.E.

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resolucao-sobre-contratacao-temporaria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ResoluÃ§Ã£o sobre contrataÃ§Ã£o temporÃ¡ria!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

  DIÃRIO OFICIALde 13 de setembro de 2011ATO DA SECRETÃRIARESOLUÃ‡ÃƒO SME NÂº 1155
DE 12 DE SETEMBRO DE 2011.DispÃµe sobre a contrataÃ§Ã£o, por tempo determinado, 
de professores das Redes Oficiais de Ensino PÃºblico do MunicÃ-pio do Rio de 
Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro em 2011 e dÃ¡ outras providÃªncias.

 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, considerando o que dispÃµem os Decretos 
n.Âº 12.577, de 20 de dezembro de 1993 e n.Âº 13.857, de 25 de abril de 1995, e 
tendo em vista a autorizaÃ§Ã£o de Exmo. Senhor Prefeito, exarada no processo 
n.Âº 07/005023/2011;
RESOLVE:
Art. 1Âº Fica autorizada a inscriÃ§Ã£o de Professores I e Professores II da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e Docentes I e II da Secretaria de Estado de 
EducaÃ§Ã£o, incluindo-se os aposentados, interessados na contrataÃ§Ã£o por tempo
determinado, para os empregos de Professor I de Geografia e Professor II, 
observados os termos da Lei n.Âº 1.978/93 e Lei n.Âº 2.217/94, regulamentadas 
pelos Decretos n. 12.577, de 20 de dezembro de 1993 e n. 13.857, de 25 de abril 
de 1995.
 1Âº A contrataÃ§Ã£o a que alude o caput dar-se-Ã¡ pelo prazo de trÃªs meses;
 2Âº O emprego de Professor II destina-se a professores alfabetizadores.
Art. 2Âº CaberÃ¡ Ã s Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o adotar as 
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providÃªncias necessÃ¡rias Ã  seleÃ§Ã£o dos interessados, a partir de critÃ©rios
previamente estabelecidos pela Coordenadoria de Recursos Humanos.
Art. 3Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2011.

 CLAUDIA COSTIN[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-oficial-da-tarsila-do-amaral-tem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site oficial da Tarsila do Amaral tem Ã¡rea destinada Ã s crianÃ§as | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Site oficial da Tarsila do Amaral tem Ã¡rea destinada Ã s crianÃ§as | Portal 

 Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tem-novidade-da-educopedia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tem novidade da EducopÃ©dia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Gente, conheÃ§a o novo personagem, Rafa, nas aulas de 1Âº ano da EducopÃ©dia! 
NÃ³s do CIEP Dr AdÃ£o Pereira Nunes adoramos....

http://www.pedevento.org/

[FOTO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
unb-abre-985-vagas-para-cursos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Unb abre 985 vagas para cursos destinados Ã  professores | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Unb abre 985 vagas para cursos destinados Ã  professores | Portal 

 Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uso-do-twitter-no-mundo-academico-blog.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Uso do Twitter no mundo acadÃªmico | Blog Mobile LearningPedia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Uso do Twitter no mundo acadÃªmico | Blog Mobile LearningPedia[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viramos-noticia-no-rioeduca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia no Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa equipe estÃ¡ muito feliz com o reconhecimento do trabalho realizado pela 
escola! Um dos eixos norteadores da nossa U.E Ã© Tecnologia e estamos o tempo 
todo trabalhando com as tecnologias na educaÃ§Ã£o.

Confira a postagem:
 http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1338[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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youtube-lanca-ferramenta-propria-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

YouTube lanÃ§a ferramenta prÃ³pria de ediÃ§Ã£o de vÃ-deos - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

 YouTube lanÃ§a ferramenta prÃ³pria de ediÃ§Ã£o de vÃ-deos - O Globo[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
14.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

14Âº

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Saiu no DO 27/10- 14Âº salÃ¡rioRESOLUÃ‡ÃƒO SME N.Âº 1156, DE 15 DE SETEMBRO DE 
2011. (*) 

Regulamenta a percepÃ§Ã£o do PrÃªmio Anual de Desempenho a que se refere o 
Decreto n.Âº 33.399, de 16 de fevereiro de 2011, e as alteraÃ§Ãµes estabelecidas
pelo Decreto n.Âº 34.163, de 21 de julho de 2011, e dÃ¡ outras providÃªncias.

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

CONSIDERANDO as disposiÃ§Ãµes constantes do Decreto n. 33.399, de 16 de 
fevereiro de 2011, a natureza do prÃªmio por ele instituÃ-do e as alteraÃ§Ãµes 
estabelecidas pelo Decreto n.Âº 34.163, de 21 de julho de 2011;

CONSIDERANDO que para garantir a continuidade de funcionamento das Unidades 
Escolares e Creches, com padrÃµes qualitativos desejados, faz-se necessÃ¡rio, 
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por vezes, o remanejamento de pessoal administrativo;

CONSIDERANDO, ainda, que o remanejamento temporÃ¡rio, por absoluta necessidade 
de serviÃ§o, nÃ£o descaracteriza a relevÃ¢ncia dos serviÃ§os desses 
profissionais para os resultados positivos nas aÃ§Ãµes das Unidades Escolares e 
Creches da Rede PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino,

RESOLVE:

Art. 1Âº O PrÃªmio Anual de Desempenho, instituÃ-do pelo Decreto n. 33.399, de 
16/02/2011, a partir de 2011, serÃ¡ devido aos servidores lotados e em efetivo 
exercÃ-cio por, pelo menos, trÃªs quartos da vigÃªncia do ano letivo nas 
Unidades Escolares que atingirem a meta, ressalvados seus titulares, para os 
quais valerÃ¡, como requisito Ãºnico, o efetivo exercÃ-cio na unidade premiada.

 1Âº NÃ£o farÃ£o jus Ã  percepÃ§Ã£o do prÃªmio os servidores que, em relaÃ§Ã£o 
ao perÃ-odo-base, tenham sofrido penalidade disciplinar;

Art. 2Âº O PrÃªmio de Desempenho Anual serÃ¡ calculado com base na remuneraÃ§Ã£o
percebida pelo servidor, a tÃ-tulo de dÃ©cimo terceiro salÃ¡rio do ano anterior 
ao do pagamento da premiaÃ§Ã£o, pelo atingimento da meta fixada para a Unidade 
Escolar no Decreto n.Âº 34.163, de 21/07/2011, de acordo com os seguintes 
critÃ©rios:

I - uma parcela fixa, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado no
caput deste artigo, desde que o servidor nÃ£o tenha 51 (cinquenta e um) dias ou 
mais de ausÃªncias no ano letivo; e

II - uma parcela variÃ¡vel, equivalente a atÃ© 50% (cinquenta por cento) do 
valor fixado no caput deste artigo e calculada em funÃ§Ã£o da assiduidade do 
servidor, na forma a seguir:

a) de 0 a 2 dias de ausÃªncias - 100% da parcela variÃ¡vel;

b) de 3 a 5 dias de ausÃªncias - 70% da parcela variÃ¡vel;

c) de 6 a 8 dias de ausÃªncias - 40% da parcela variÃ¡vel; e

d) 9 dias ou mais de ausÃªncias - nÃ£o farÃ¡ jus Ã  parcela variÃ¡vel.

 1Âº O prÃªmio devido aos servidores lotados e em exercÃ-cio nas Unidades 
Escolares integrantes do Programa Escolas do AmanhÃ£ terÃ¡ como base 150% (cento
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e cinquenta por cento) do valor fixado no caput deste artigo, enquanto o das 
demais Escolas a base serÃ¡ de 100% (cem por cento).

 2Âº Para fins de premiaÃ§Ã£o nos anos Ã-mpares, as Unidades Escolares que nÃ£o 
possuam IDEB nos anos iniciais e nos anos finais serÃ£o avaliadas pelo IDERIO 
obtido nos dois anos do perÃ-odo a que a meta se refere, conforme tabela 
constante do Anexo Ãšnico desta ResoluÃ§Ã£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aniversario-do-cristo-redentor-nos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AniversÃ¡rio do Cristo Redentor, nÃ³s fomos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas 1501 e 1402 foram a um passeio no parque do Aterro do Flamengo. O 
passeio acontece pelo parque do Aterro e seus monumentos, os alunos sÃ£o 
acompanhados por um guia. Os alunos aproveitaram para comemorar o aniversÃ¡rio 
do Cristo Redentor. Foi maravilhoso!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-bibliotecas-sem-leitores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

As bibliotecas sem leitores  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As bibliotecas sem leitores  CartaCapital

Página 326



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-da-professora-carla.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas da professora Carla.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os cientistas da turma 1401 trabalham o projeto Cientistas do AmanhÃ£ de maneira
prazerosa, aliando conhecimento com diversÃ£o. As aulas sÃ£o sempre muito 
alegres e descontraÃ-das fazendo com que os alunos tenham grande interesse em 
realizar as experiÃªncias propostas. MÃ£o na massa galera!!

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cientistas do AmanhÃ£ ( aulas 7 e 8)
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-da-sangari-com-professora-marcia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas da Sangari com a turma 1301, o solo!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A professora MÃ¡rcia da turma 1301, iniciou seu trabalho da Rede Carioca esse 
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ano e assumiu a regÃªncia da turma no horÃ¡rio da manhÃ£, ela tem feito um 
trabalho bacana com as crianÃ§as e jÃ¡ estÃ¡ trabalhando o material da Sangari.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendario-de-avaliacoes-do-4-bimestre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio de avaliaÃ§Ãµes do 4Âº bimestre.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 1. CALENDÃRIO DE AVALIAÃ‡Ã•ES: 

a) PROVA BRASIL 2011:- aplicaÃ§Ã£o: 7 a 11 de novembro, com repescagem de 14  a 
18 de novembro;- disciplinas: LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica;- pÃºblico-alvo: 
5Âº e 9Âº Anos.
b) PROVA RIO 2011:- aplicaÃ§Ã£o: 7 a 11 de novembro, assim dividida: dia 7 de 
novembro - 2Âª, 9Âª e 10Âª CREs;dia 8 de novembro - 5Âª, 7Âª e 8Âª CREs;dia 9 de
novembro - 1Âª, 3Âª, 4Âª e 6Âª CREs.- repescagem: 8 a 11 de novembro;- 
disciplinas: LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica;- pÃºblico-alvo: 3Âº, 4Âº, 7Âº e 
8Âº Anos.
c) ALFABETIZA RIO 2011:- aplicaÃ§Ã£o: 17 a 25 de novembro, assim dividida:dias 
17 e 18 de novembro - 6Âª a 10Âª CREs;dias 21 e 22 de novembro - 1Âª a 5Âª 
CREs.- repescagem: 23 a 25 de novembro;- disciplinas: LÃ-ngua Portuguesa e 
MatemÃ¡tica;- pÃºblico-alvo: 1Âº Ano.
d) PROVINHA BRASIL 2011 - 2Âª ETAPA:- aplicaÃ§Ã£o: 21 e 22 de novembro, assim 
dividida:dia 21 de novembro - LÃ-ngua Portuguesa;dia 22 de novembro - 
MatemÃ¡tica.- repescagem: 23 a 25 de novembro;- pÃºblico-alvo: 2Âº 
Ano.ObservaÃ§Ã£o: Estas provas, que serÃ£o aplicadas pela prÃ³pria escola e jÃ¡ 
foram distribuÃ-das, substituem, para o 2Âº Ano, as provas bimestrais de LÃ-ngua
Portuguesa e de MatemÃ¡tica no 4Âº bimestre. Seus dados serÃ£o lanÃ§ados na 
planilha das provas bimestrais.
e) PROVAS DOS PROJETOS ESTRATÃ‰GICOS:ACELERAÃ‡ÃƒO      1B:- dia 28 de novembro -
LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica (integrada);- dia 9 de dezembro - HistÃ³ria e 
Geografia (integrada).ACELERAÃ‡ÃƒO      2:- dia 9 de dezembro - LÃ-ngua 
Portuguesa e HistÃ³ria (integrada).ACELERAÃ‡ÃƒO      3:- dia 28 de novembro - 
LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica e CiÃªncias (integrada);- dia 9 de dezembro - 
MatemÃ¡tica.
ATENÃ‡ÃƒO: A planilha das provas dos Projetos EstratÃ©gicos AceleraÃ§Ã£o 1B, 2 e
3 deverÃ¡ ser entregue, devidamente corrigida, Ã  E/SUBE/CRE atÃ© o dia 15 de 
dezembro. A E/SUBE/CRE deverÃ¡ enviÃ¡-la ao NÃ-vel Central atÃ© o dia 19 de 
dezembro.
f) PROVAS BIMESTRAIS:- aplicaÃ§Ã£o: 21 a 23 de novembro (exceto LÃ-ngua 
Portuguesa-Escrita), assim dividida:LÃ-ngua Portuguesa - Escrita: de 07 a 18 de 
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novembro; LÃ-ngua Portuguesa - Leitura: 21 de novembro;MatemÃ¡tica: 22 de 
novembro;CiÃªncias e QuestionÃ¡rio do Aluno: 23 de novembro.- repescagem: 24 e 
25 de novembro;- pÃºblico-alvo: 3Âº ao 9Âº Ano.ObservaÃ§Ãµes: - O 2Âº Ano, assim
como os demais anos de escolaridade, deverÃ¡ fazer a prova de LÃ-ngua 
Portuguesa-Escrita no perÃ-odo de 07 a 18 de novembro.- O 2Âº e o 3Âº Anos nÃ£o 
fazem prova de CiÃªncias.- O QuestionÃ¡rio do Aluno, que serÃ¡ entregue nas 
escolas, junto com as provas, no perÃ-odo de 24/10 a 09/11, deverÃ¡ ser aplicado
aos alunos do 2Âº ao 9Âº Anos no dia 23 de novembro. Se houver falta de 
questionÃ¡rios (modelo em anexo), devem ser reproduzidos na escola.- ATENÃ‡ÃƒO: 
A planilha das provas bimestrais (LÃ-ngua Portuguesa - Leitura, MatemÃ¡tica e 
CiÃªncias), na qual se insere a Provinha Brasil do 2Âº Ano, deverÃ¡ ser 
entregue, devidamente corrigida, Ã  E/SUBE/CRE atÃ© o dia 30 de novembro. A 
E/SUBE/CRE deverÃ¡ enviÃ¡-la ao NÃ-vel Central atÃ© o dia 05 de dezembro. 
ExceÃ§Ã£o: A planilha da prova LÃ-ngua Portuguesa - Escrita deverÃ¡ ser 
entregue, devidamente corrigida, Ã  E/SUBE/CRE atÃ© o dia 28 de novembro. A 
E/SUBE/CRE deverÃ¡ enviÃ¡-la ao NÃ-vel Central atÃ© o dia 02 de dezembro.
IMPORTANTE:- Nos perÃ-odos previstos para todas as provas acima descritas, nÃ£o 
deve ser realizado qualquer tipo de atividade extraclasse.- Os responsÃ¡veis 
pelos alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil - PrÃ©-escola Grupo I e os do 1Âº, 2Âº e 3Âº
Anos devem ser informados da entrega do CADERNO DE FÃ‰RIAS. Esse caderno deverÃ¡
ser trazido, respondido, no inÃ-cio do ano letivo de 2012.- As escolas deverÃ£o 
oferecer, no mÃ-nimo, 1 livro de Literatura para os alunos do 4Âº ao 9Âº Anos 
lerem durante as fÃ©rias.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contos-de-assombrar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Contos de assombrar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nosso tema gerador em 2011 Ã© histÃ³ria do cinema, e esse mÃªs estamos 
trabalhando terror e suspense. Como em nossa escola o trabalho Ã© sempre 
conectado, nossa estagiÃ¡ria e os monitores tecnolÃ³gicos elaboraram uma 
contaÃ§Ã£o de estÃ³rias de assombrar. A atividade foi maravilhosa, nossa 
diretora se vestiu de bruxa, as crianÃ§as contaram estÃ³rias , uma parceria com 

 as estagiÃ¡rias Arlene e Ãurea e Bairro Educador.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
delegacia-virtual.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Delegacia Virtual!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O link abaixo permite acessar alguns serviÃ§os da PolÃ-cia Civil, vale conferir!

https://pod51004.outlook.com/owa/redir.aspx?C=sKI7Njt_RUCCzp1qx2ZupXVYBhK8Zc4Izi
Bp6pbU4NlFhUgWR9qMRLrBiceRi7zCs6g-6nNs3c4.URL=http%3a%2f%2fwww.delegaciavirtual.
rj.gov.br%2f

Cortesia do Jorge da Viriato Correa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descolagem-7-rafael-parente-as-portas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Descolagem #7 - Rafael Parente - As portas da conexÃ£o - Videolog

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Descolagem #7 - Rafael Parente - As portas da conexÃ£o - Videolog
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-crianca-no-jardim-botanico.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de outubro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia da crianÃ§a no Jardim BotÃ¢nico!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As professoras Ana Carolina, Michelle e Claudia resolveram fugir do lugar comum,
e levaram seus alunos para comemorar o Dia das CrianÃ§as no Jardim BotÃ¢nico. 
Foi lindo, muita brincadeira, conhecimento e lanchinho. Mais uma parceria do 
MetrÃ´ e Bairro Educador, que conseguiram a gratuidade no MetrÃ´ para nossas 
crianÃ§as.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-de-combate-dengue.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia de combate a Dengue!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes sempre ligado na qualidade de vida da nossa 
comunidade, a nossa tÃ©cnica de enfermagem Geise preparou uma sÃ©rie de 
atividades sobre a Dengue: teatro, palestras e gincanas . As turmas amaram 
participar e aprenderam a combater a dengue de maneira divertida.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-professor.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 15 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia do Professor!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 15 de outubro comemoramos o dia do professor. Minha homenagem aos 
profissionais que formam o nosso paÃ-s.

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-oficial-de-20-de-outubro-de-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIAL de 20 de outubro de 2011LEI N.Âº 5.303 DE 19 DE OUTUBRO 2011.Cria
no Quadro Permanente do Poder Executivo do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro a 
categoria funcional de Professor de Ensino Religioso e dÃ¡ outras 
providÃªncias.Autor: Poder ExecutivoO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 
faÃ§o saber que a CÃ¢mara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 
1Âº Fica criada no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Rio de 
Janeiro a categoria funcional de Professor de Ensino Religioso, para atuaÃ§Ã£o 
exclusiva no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o - SME.ParÃ¡grafo 
Ãºnico. A composiÃ§Ã£o numÃ©rica de cargos da categoria funcional criada por 
esta Lei corresponde a seiscentas vagas para Professor de Ensino Religioso.Art. 
2Âº O ingresso no cargo de Professor de Ensino Religioso dar-se-Ã¡ mediante 
aprovaÃ§Ã£o prÃ©via em concurso pÃºblico de provas e tÃ-tulos, para atuaÃ§Ã£o na
rede Municipal de Ensino.ParÃ¡grafo Ãºnico. ConstarÃ¡ do edital do concurso 
pÃºblico que os professores admitidos para ministrar a disciplina de Ensino 
Religioso deverÃ£o ser aproveitados para outras disciplinas compatÃ-veis com a 
formaÃ§Ã£o, quando nÃ£o houver, justificadamente, turmas especÃ-ficas para esta 
disciplina.Art. 3Âº As atribuiÃ§Ãµes e especificaÃ§Ãµes essenciais 
correspondentes Ã  categoria funcional de Professor de Ensino Religioso 
encontram-se relacionadas no Anexo I desta Lei.Art. 4Âº Os professores de ensino
religioso deverÃ£o ser credenciados pela Autoridade Religiosa competente, que 
exigirÃ¡ deles formaÃ§Ã£o religiosa obtida em instituiÃ§Ã£o por ela mantida ou 
reconhecida.Art. 5Âº A implantaÃ§Ã£o do ensino religioso, de carÃ¡ter plural e 
de matrÃ-cula facultativa, priorizarÃ¡ inicialmente as escolas de ensino de 
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turno integral.Art. 6Âº A categoria funcional de Professor de Ensino Religioso 
estruturar-se-Ã¡ nos padrÃµes de escalonamento e de vencimento-base constantes 
do Anexo II desta Lei.ParÃ¡grafo Ãºnico. Os valores de vencimento-base 
constantes do Anexo II desta Lei referem-se ao mÃªs de marÃ§o de 2011 e estarÃ£o
sujeitos aos reajustes gerais aplicÃ¡veis aos servidores municipais apÃ³s aquela
data.Art. 7Âº Fica obrigada a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o-SME afixar, nas
escolas municipais onde serÃ¡ implantado o ensino religioso, em locais de fÃ¡cil
e clara visualizaÃ§Ã£o, cartazes de tamanho mÃ-nimo no padrÃ£o A3 contendo a 
seguinte informaÃ§Ã£o: Aos Senhores Pais ou ResponsÃ¡veis, a Disciplina Ensino 
Religioso Ã© de matrÃ-cula facultativa, conforme o 1Âº do art. 210 da 
ConstituiÃ§Ã£o Federal.Art. 8Âº Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
os procedimentos que se faÃ§am necessÃ¡rios em complemento Ã  matÃ©ria de que 
trata esta Lei.Art. 9Âº As despesas decorrentes da presente Lei serÃ£o atendidas
pelas dotaÃ§Ãµes orÃ§amentÃ¡rias prÃ³prias do Poder Executivo, conforme 
previsÃ£o na Lei OrÃ§amentÃ¡ria Anual, ficando o Poder Executivo autorizado a 
proceder aos remanejamentos orÃ§amentÃ¡rios, permitidos pela legislaÃ§Ã£o 
aplicÃ¡vel, que sejam necessÃ¡rios ao cumprimento desta Lei.Art. 10. Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.EDUARDO PAESANEXO ICATEGORIA 

 FUNCIONALPROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSOHABILITAÃ‡ÃƒO MÃNIMANÃ-vel Superior com 
  Licenciatura Plena.CARGA HORÃRIADezesseis horas semanais.ÃREA DE 

ATUAÃ‡ÃƒOUnidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede PÃºblica do Sistema 
 Municipal de Ensino.DESCRIÃ‡ÃƒO SUMÃRIAPlanejar, executar e avaliar, junto com 

os demais profissionais docentes e equipe tÃ©cnico-pedagÃ³gica, as atividades do
ensino religioso na aquisiÃ§Ã£o de competÃªncias que favoreÃ§am uma convivÃªncia
fraterna e harmoniosa nÃ£o sÃ³ na escola como nos diferentes espaÃ§os sociais, 
preparando o aluno para a aceitaÃ§Ã£o da diversidade e para o conhecimento da 
idÃ©ia de transcendÃªncia a partir de sua tradiÃ§Ã£o religiosa.RESPONSABILIDADES
GENÃ‰RICAS manter-se atualizado em relaÃ§Ã£o aos conhecimentos inerentes Ã  sua 
especialidade docente; responsabilizar-se pelo planejamento, requisiÃ§Ã£o e 
manutenÃ§Ã£o do suprimento necessÃ¡rio Ã  realizaÃ§Ã£o das atividades 
pedagÃ³gicas; inteirar-se do ConteÃºdo ProgramÃ¡tico do Ensino Religioso a 
partir das orientaÃ§Ãµes emanadas da respectiva autoridade religiosa; manter um 
comportamento idÃ´neo e coerente com os valores preconizados pelo ensino 
religioso; participar da elaboraÃ§Ã£o da proposta pedagÃ³gica da unidade 
escolar; cumprir as orientaÃ§Ãµes emanadas da direÃ§Ã£o do estabelecimento 
escolar e dos demais Ã³rgÃ£os da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o; exercer a 
docÃªncia, de acordo com sua especialidade, direcionada a alunos dos anos 

 iniciais e finais do ensino fundamental.ATRIBUIÃ‡Ã•ES ESPECÃFICAS interagir com 
os demais profissionais da unidade escolar para a construÃ§Ã£o coletiva do 
projeto polÃ-tico-pedagÃ³gico, garantindo a inserÃ§Ã£o dos valores morais, 
Ã©ticos e espirituais em todas as aÃ§Ãµes e espaÃ§os de convivÃªncia; demonstrar
interesse e comprometimento com sua formaÃ§Ã£o continuada; promover o 
reconhecimento e respeito dos valores Ã©ticos inerentes a todas as 
manifestaÃ§Ãµes religiosas; propiciar momentos de interaÃ§Ã£o entre as 
diferentes matrizes religiosas trabalhadas na unidade escolar, 
visandoavalorizaÃ§Ã£o e a visibilidade das diferentes prÃ¡ticas religiosas; 
contribuir para a formaÃ§Ã£o de um aluno crÃ-tico, solidÃ¡rio, competente, 
autÃ´nomo, e protagonista da construÃ§Ã£o de uma cultura de paz.ANEXO IIPADRÃ•ES
DE VENCIMENTO DA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSOCLASSETEMPO
DE SERVIÃ‡OVENCIMENTO(R$)ADe 0 a 5 anos1.286,05BMais de 5 a 8 anos1.337,49CMais 
de 8 a 10 anos1.390,99DMais de 10 a 15 anos1.446,63EMais de 15 a 20 
anos1.504,50FMais de 20 a 25 anos1.564,68GMais de 25 anos1.627,26Realidade 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diario-oficial-de-24-de-outubro-de-2011.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIALde 24 de outubro de 2011EDITAL SME NÂº 10 DE 20 DE OUTUBRO DE 
 2011. (*)REGULAMENTA O PROCESSO DE SELEÃ‡ÃƒO E REMOÃ‡ÃƒO EX-OFÃCIO DE 

  PROFESSORES PARA O GINÃSIO EXPERIMENTAL OLÃMPICO.
 O SUBSECRETÃRIO DE GESTÃƒO, na condiÃ§Ã£o de substituto legal da SecretÃ¡ria 

Municipal de EducaÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela 
legislaÃ§Ã£o em vigor, comunica aos profissionais integrantes do Quadro do 
MagistÃ©rio, lotados e em exercÃ-cio na Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o o 
regulamento concernente ao processo de seleÃ§Ã£o e remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio de 
professores para compor o quadro docente do GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico.
1. Do Programa
O GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico, instÃ¢ncia dinamizadora e irradiadora em 
educaÃ§Ã£o vinculada a alunos do 6Âº ao 9Âº ano do ensino fundamental, voltado 
para a excelÃªncia acadÃªmica e esportiva, visa Ã  introduÃ§Ã£o de novos 
mÃ©todos e prÃ¡ticas no cenÃ¡rio educacional e esportivo.
2. Dos CritÃ©rios Preliminares
Os professores interessados em participar do processo de seleÃ§Ã£o, deverÃ£o 
observar os seguintes critÃ©rios:
2.1 Estar disponÃ-vel para cumprimento de jornada de 40 (quarenta) horas 
semanais, sendo 8 (oito) horas diÃ¡rias. Os professores que nÃ£o detenham 
matrÃ-cula sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais terÃ£o sua jornada 
complementada por intermÃ©dio de dupla regÃªncia;
2.2 Ser Professor I em uma das disciplinas da Ã¡rea em que pretende atuar - 
Humanidades (PortuguÃªs, HistÃ³ria e Geografia), Exatas (MatemÃ¡tica e 
CiÃªncias)- ou em uma das disciplinas especÃ-ficas de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Artes 
CÃªnicas, Artes PlÃ¡sticas, EducaÃ§Ã£o Musical ou InglÃªs;
- Os professores da disciplina de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica alÃ©m de atuar na 
educaÃ§Ã£o curricular, deverÃ£o manifestar no ato da inscriÃ§Ã£o a modalidade 
especÃ-fica em que desejam atuar como treinadores.
2.3 Comprometer-se com a polÃ-tica de pesquisa e de formaÃ§Ã£o continuada a ser 
desenvolvida pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, como exigÃªncia para a 
qualificaÃ§Ã£o da docÃªncia de acordo com as especificidades da unidade escolar.
3. Da formulaÃ§Ã£o do pedido
Os professores interessados deverÃ£o:
3.1 Inscrever-se no perÃ-odo de 21 a 31 de outubro de 2011, mediante 
preenchimento de formulÃ¡rio prÃ³prio on-line no site www.rio.rj.gov.br/web/sme 
e caso seja selecionado na anÃ¡lise curricular apresentar-se munido dos 
originais e cÃ³pias dos seguintes documentos:
a) DeclaraÃ§Ã£o da unidade de ensino na qual atualmente leciona, fazendo constar
o perÃ-odo de ingresso na referida unidade;
b) Carteira de Identidade;

Página 334



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
c) CPF;
d) Termo de compromisso assinado pelo candidato e que consta do Anexo II deste 
Edital;
e) CurrÃ-culo devidamente comprovado (as cÃ³pias dos certificados deverÃ£o ser 
anexadas) e em conformidade com o modelo utilizado pela 
PlataformaLattes(http://lattes.cnpq.br/), considerando a produÃ§Ã£o acadÃªmica 
dos Ãºltimos 5 (cinco) anos.
3.2 AinscriÃ§Ã£o com entrega dos documentos acima mencionados serÃ¡ feita na 
GerÃªncia de Recursos Humanos da 1Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o a que 
se vincula o GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico.
3.3 As informaÃ§Ãµes prestadas e os documentos entregues no ato da formulaÃ§Ã£o 
do pedido serÃ£o de inteira responsabilidade do candidato, possibilitando o 
cancelamento da inscriÃ§Ã£o daqueles que fornecerem informaÃ§Ãµes 
inconsistentes.
4. Do Processo de SeleÃ§Ã£o
4.1 O processo de seleÃ§Ã£o constarÃ¡ de anÃ¡lise do currÃ-culo e do histÃ³rico 
de atuaÃ§Ã£o profissional na Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o; formaÃ§Ã£o presencial
e entrevista, a ser realizada por banca examinadora instituÃ-da pela SecretÃ¡ria
Municipal de EducaÃ§Ã£o exclusivamente para este fim. Essa banca serÃ¡ composta 
por elementos da SME, um representante do Instituto Trevo de Tecnologia Social, 
dois representantes da 1Âª CRE e pela direÃ§Ã£o da escola (Diretor).
4.2 O candidato deverÃ¡ submeter-se Ã  formaÃ§Ã£o presencial e Ã  entrevista, em
locais e horÃ¡rios previamente definidos e divulgados nos respectivos locais de 
inscriÃ§Ã£o. A formaÃ§Ã£o presencial e a entrevista objetivarÃ£o a 
identificaÃ§Ã£o de elementos de convergÃªncia entre a prÃ¡tica pedagÃ³gica dos 
candidatos e o perfil desejado para atuaÃ§Ã£o no Ã¢mbito do GinÃ¡sio 
Experimental OlÃ-mpico. No caso dos professores de LÃ-ngua Inglesa, a entrevista
levarÃ¡ em conta tambÃ©m os conhecimentos lingÃ¼Ã-sticos e a fluÃªncia do 
candidato no idioma.
4.3 As vagas serÃ£o distribuÃ-das da seguinte maneira:
MatemÃ¡tica: 02 (duas) vagas
PortuguÃªs: 02 (duas) vagas
CiÃªncias: 01 (uma) vaga
Geografia: 01 (uma) vaga
HistÃ³ria: 01 (uma) vaga
Artes: 01 (uma) vaga
InglÃªs: 02 (duas) vagas
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica: 07 (sete) vagas
5. Da PontuaÃ§Ã£o
5.1SerÃ¡atribuÃ-da ao candidato a pontuaÃ§Ã£o mÃ¡xima de 100 (cem) pontos, sendo
30 (cinquenta) pontos para o currÃ-culo, 30 pontos para a formaÃ§Ã£o presencial 
e 40 (cinquenta) pontos para a entrevista. Para a anÃ¡lise do currÃ-culo serÃ¡ 
considerada a tabela constante do Anexo III que acompanha este Edital.
6. Dos critÃ©rios de desempate
6.1 SerÃ£o aplicados como critÃ©rios de desempate, nesta ordem:
a) O maior tempo de exercÃ-cio a ser cumprido na Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o atÃ© o momento da aposentadoria;
b) O maior tempo de exercÃ-cio de docÃªncia na Rede Municipal da Cidade do Rio 
de Janeiro.
c) Maior pontuaÃ§Ã£o na entrevista.
7. Dos critÃ©rios para a remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio
7.1 SerÃ£o removidos os professores que nas respectivas Ã¡reas de ensino 
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obtiverem a maior pontuaÃ§Ã£o, considerando os critÃ©rios e resultados obtidos 
por intermÃ©dio da anÃ¡lise do currÃ-culo, da formaÃ§Ã£o presencial e do 
processo de entrevista.
8. Da divulgaÃ§Ã£o dos resultados
8.1 O resultado final do processo de seleÃ§Ã£o serÃ¡ publicado no DiÃ¡rio 
Oficial do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro na data de 29 de novembro de 2011, sendo
divulgado, tambÃ©m, no site da SME, na CRE e nas respectivas escolas.
8.2 Do resultado finalcaberÃ¡recurso somente com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o 
atribuÃ-da aos itens relacionados na tabela que constitui o Anexo III, a ser 
interposto, no local em que foi realizada a inscriÃ§Ã£o, no prazo de atÃ© 2 
(dois) dias Ãºteis, contados a partir da datasubsequentea da publicaÃ§Ã£o 
mencionada no item 8.1.
9. Das disposiÃ§Ãµes finais
9.1 O professor que esteja no cumprimento de estÃ¡gio probatÃ³rio e/ou do 
perÃ-odo de 5 (cinco) anos de permanÃªncia na Coordenadoria Regional de 
EducaÃ§Ã£o em que foi lotado, por efeito de opÃ§Ã£o decorrente de concurso 
regionalizado, sÃ³ poderÃ¡ concorrer Ã  vaga no GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico 
caso seja vinculado Ã  1Âª CRE.
9.2 Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2011.PAULO ROBERTO SANTOS FIGUEIREDOSubstituto 
Eventual da SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£oDecreto P n.Âº 993, de 
11.11.2009.
(*) Omitido no DO RIO de 21/10/2011.
ANEXO ITERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
__________________________________________________, professor I do GinÃ¡sio 
Experimental OlÃ-mpico ______________________________________, na disciplina 
__________________________, matrÃ-cula n.Âº ______________, concorda com sua 
permanÃªncia na citada unidade, bem como, com o critÃ©rio descrito nos itens 2.1
e 2.3 do Edital SME n.Âº 10, de 20/10/11.
Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de 2011.
ANEXO IITERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
__________________________________________________, professor I da Rede PÃºblica
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, na disciplina 
__________________________, matrÃ-cula nÂº ______________, CPF 
nÂº_______________ concorda com sua remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio para o GinÃ¡sio 
Experimental OlÃ-mpico ________ ________________,e declara, para fins de 
desempenho de suas atividades docentes na referida unidade de ensino, estar de 
acordo com os critÃ©rios estabelecidos no Edital SME n.Âº 10, de 20/10/11.
Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de 2011.
ANEXO III

TABELA DE PONTUAÃ‡ÃƒO
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FormaÃ§Ã£o e qualificaÃ§Ã£o profissional

Em Pedagogia/EducaÃ§Ã£o

Em Ã¡rea EspecÃ-fica

PontuaÃ§Ã£o MÃ¡xima

Curso de EspecializaÃ§Ã£o (LatoSensu)

2

4
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8

Curso de Mestrado

5

10

10

Curso de Doutorado
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6

12

12

Total da FormaÃ§Ã£o e QualificaÃ§Ã£o Profissional

30

ExperiÃªncia profissional em EducaÃ§Ã£o
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PontuaÃ§Ã£o

ExperiÃªncia docente em regÃªncia a partir de 05 anos (esfera pÃºblica e/ou 
privada)

15

ExperiÃªncia comocapacitador/Formador

5

Total da ExperiÃªncia Profissional

20
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ExperiÃªncia profissional em Esporte

PontuaÃ§Ã£o

ExperiÃªncia docente, comprovada, de no mÃ-nimo 05 anos na modalidade 
pretendida.

20

Total da ExperiÃªncia Profissional

20
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TOTAL GERAL 70 Pontos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-leitura-para-sala-de-aula-2.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de leitura para sala de aula 2!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

O segredo da bolsa mÃ¡gica.MemÃ³ria Visual, 2009. IlustraÃ§Ãµes e design de 
JÃºlia Lima.EmO segredo da bolsa mÃ¡gica, uma pequena bolsa lilÃ¡s sempre faz 
sumir o seu conteÃºdo caso a menina que a estiver usando seja malcriada. Assim, 
a bolsa Ã© rejeitada por todos e tambÃ©m passa por vÃ¡rias donas de diferentes 
lugares, em busca de uma menina de quem nÃ£o precise fazer sumir os objetos 
guardados. O livro tambÃ©m foi todo escrito em prosa rimada.(Livro adquirido 
para as salas de leitura da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-leitura-para-sala-de-aula.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de leitura para sala de aula!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O segredo da gravata mÃ¡gica.MemÃ³ria Visual, 2009. IlustraÃ§Ãµes e design de 
JÃºlia Lima.EmO segredo da gravata mÃ¡gica, Ã© contada a histÃ³ria de uma 
gravata borboleta que costuma diminuir de tamanho e ficar apertada caso quem a 
estiver usando nÃ£o seja de boa Ã-ndole. E assim, ela vai passando de pescoÃ§o 
em pescoÃ§o por diferentes lugares e Ã©pocas, atÃ© encontrar quem seja digno de 
usÃ¡-la. O livro foi todo escrito em prosa rimada[FOTO]

O autor foi aluno de nossa escola!
 <COMENTÃRIOS>

Como posso adquirir?
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 <COMENTÃRIOS>

Qualquer livraria...ahh tem o site do autor
henriquerodrigues.net
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-nos-com-isso-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E nÃ³s com isso?  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
E nÃ³s com isso?  CartaCapital
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edufindme-nova-rede-social-de-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDUFINDME: a nova rede social de educaÃ§Ã£o internacional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EDUFINDME: a nova rede social de educaÃ§Ã£o internacional
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eles-nao-sabem-calcular-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eles nÃ£o sabem calcular  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eles nÃ£o sabem calcular  CartaCapital
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fora-do-lugar-cartacapital.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Fora do lugar  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Fora do lugar  CartaCapital
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ibope-partidos-politicos-e-congresso.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ibope: partidos polÃ-ticos e Congresso Nacional sÃ£o as instituiÃ§Ãµes menos 
confiÃ¡veis para o brasileiro - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ibope: partidos polÃ-ticos e Congresso Nacional sÃ£o as instituiÃ§Ãµes menos 
confiÃ¡veis para o brasileiro - O Globo

 <COMENTÃRIOS>
Pessoalmente, acredito que partido polÃ-tico faz mais mal que bem para a 
sociedade e o PaÃ-s, de um modo geral. Acredito mesmo que o sistema todo, 
fundamentado no trinÃ´mio Partido-EleiÃ§Ã£o-Voto, representado na teoria pela 
denominaÃ§Ã£o de Democracia, Ã© um modelo que estÃ¡ ultrapassado, haja vista as 
injustiÃ§as sociais, a penalizaÃ§Ã£o do contribuinte com pesada carga 
tributÃ¡ria - o brasileiro trabalha em mÃ©dia 5 meses de equivalÃªncia em 
impostos -, a excessiva regulamentaÃ§Ã£o, a corrupÃ§Ã£o, o desperdÃ-cio de 
dinheiro pÃºblico, a burocracia, a existÃªncia de uma mÃ¡quina pÃºblica pesada 
(construÃ-da ao longo do tempo por arranjos e expedientes patrocinados 
eleitoralmente por partidos polÃ-ticos, em forma de benefÃ-cios, vantagens e 
privilÃ©gios em detrimento do conjunto da sociedade), inseguranÃ§a jurÃ-dica 
etc.
Isto posto, nÃ£o Ã© difÃ-cil chegar a conclusÃ£o de que a democracia, por assim 
viabilizar todo o processo, o qual inevitÃ¡vel e indistintamente, afeta a vida 
de todos, necessita de avanÃ§os. E esse avanÃ§o passa pela extinÃ§Ã£o de 
partidos polÃ-ticos, tirando esse ente intermediÃ¡rio do caminho do cidadÃ£o com
sua relaÃ§Ã£o com o Estado. Sem partidos a administrar a coisa pÃºblica, essa 
funÃ§Ã£o recairia de maneira imediata e direta, de modo distrital em todas os 
nÃ-veis da FederaÃ§Ã£o (bairros, municÃ-pios, Estados e regiÃµes do Pais), na 
aÃ§Ã£o do prÃ³prio cidadÃ£o, que Ã© de fato, em linhas gerais, o sabedor real 
dos problemas existentes e que clamam por soluÃ§Ãµes.
No sentido de alterar - para melhor - o modelo eleitoral vigente, propomos o 
sorteio eleitoral de base (a partir dos bairros, que Ã© de fato onde as pessoas 
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residem) para a eleiÃ§Ã£o dos representantes pÃºblicos. Para tanto, 
obrigatoriamente todo interessado deverÃ¡ se submeter a um Curso de Cidadania, 
LegislaÃ§Ã£o e AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, com duraÃ§Ã£o de seis meses e realizado
sete meses antes das eleiÃ§Ãµes. Os nÃ£o eleitos, seguramente, serÃ£o pessoas 
melhores no convÃ-vio social por conta de uma maior exposiÃ§Ã£o as informaÃ§Ãµes
e conhecimentos proporcionados pelo cursinho.
Um regime nestes moldes representa na realidade maior inclusÃ£o do cidadÃ£o na 
vida pÃºblica, portanto Ã© muito mais democrÃ¡tico e o sorteio, vale dizer, Ã© a
forma mais justa de eleiÃ§Ã£o, pois todos tÃªm as mesmas chances - hoje, como se
sabe, os partidos trabalham com fulcro nos ganhos eleitorais de momento, 
lanÃ§ando candidaturas de visibilidade pÃºblica ou detentoras de outras 
vantagens eleitorais, tais como dinheiro, relacionamentos, corporativismos 
classistas etc.
A par dessa proposta, necessÃ¡rios seriam maiores recursos para os municÃ-pios, 
o que se daria por meio de retenÃ§Ã£o tributÃ¡ria, ficando os municÃ-pios 
imediatamente com maiores somas de recursos oriundos dos impostos. 
DesnecessÃ¡rio dizer que por conta disso a fiscalizaÃ§Ã£o serÃ¡ maior e a 
aplicaÃ§Ã£o do dinheiro pÃºblico serÃ¡ bem melhor empregado.

Estas ideias, alÃ©m de outras que viabilizariam a reformulaÃ§Ã£o do atual modelo
polÃ-tico e tributÃ¡rio, encontram-se na pÃ¡gina www.autogovenocoletivo.com.br
Tal espaÃ§o na internet ainda estÃ¡ em construÃ§Ã£o, mas jÃ¡ nove textos sobre o
assunto. O mundo Ã© feito de ideias e ideais, e para haver mudanÃ§as Ã© 
necessÃ¡rio uma postura descompromissada com interesses pessoais. Vivemos em 
sociedade, e por isso o bem deve ser coletivo, principalmente em termos de 
igualdade de oportunidades para todos - depois, a cada um conforme o seu 
trabalho.
Em suma, o autogoverno coletivo Ã© um sistema de organizaÃ§Ã£o social a partir 
do qual a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, em todas as suas instÃ¢ncias, encontra-se 
sob controle total da sociedade - nÃ£o se trata de anarquismo -, a quem cabe de 
fato e direito, gerir o prÃ³prio destino.
NÃ£o vejo outro modo de se construir uma relaÃ§Ã£o mais justa entre o Estado e a
Sociedade, entre o Governo e o CidadÃ£o.
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<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - PaÃ-s terÃ¡ sistema de monitoramento 
de resÃ-duos sÃ³lidos atÃ© 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - PaÃ-s terÃ¡ sistema de monitoramento 
de resÃ-duos sÃ³lidos atÃ© 2013
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jornal-do-brasil-sociedade-aberta-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O futuro comeÃ§a hoje
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - O futuro comeÃ§a hoje
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - UHE SantoAntÃ´nio -Energia 
comsustentabilidade (II)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - UHE Santo AntÃ´nio - Energia com 
sustentabilidade (II)
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jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A ilusÃ£o de uma economia verde

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - A  ilusÃ£o de uma economia verde
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Pedofilia -Dizer nÃ£o, nÃ£o Ã© suficiente!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Pedofilia - Dizer nÃ£o, nÃ£o Ã© 
suficiente!
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais um texto do CIEP No desafio Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sou professora de ciÃªncias, atuo como coordenadora pedagÃ³gica e participo de 
uma revoluÃ§Ã£o na qualidade da EducaÃ§Ã£o pÃºblica da Cidade do Rio de Janeiro,
que estÃ¡ acontecendo no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, nas turmas de Ensino 
Fundamental.QuerÃ-amos diminuir a evasÃ£o em nossa escola, melhorar o desempenho
e a disciplina, promover a autonomia dos alunos, a formaÃ§Ã£o continuada de 
professores em serviÃ§o, melhorar o fluxo de informaÃ§Ãµes, incentivar o uso das
novas tecnologias e revolucionar a relaÃ§Ã£o aluno-professor. Para dar conta de 
todos esses objetivos, elaboramos o projeto de monitoria tecnolÃ³gica, que 
consiste em formar alunos para ser monitores de seus prÃ³prios professores no 
uso das novas tecnologias.[FOTO]
A ideia levou em consideraÃ§Ã£o o fato de os alunos serem usuÃ¡rios frequentes 
das tecnologias e estarem sempre aptos a aprender coisas novas - eles foram 
selecionados e capacitados no uso de aparatos tecnolÃ³gicos e redes sociais. 
ApÃ³s essa capacitaÃ§Ã£o, cada aluno recebeu uma tarefa e um grupo de 
professores para monitorar.Os alunos criaram contas de twitter, facebook e 
blogs, iniciaram os professores na utilizaÃ§Ã£o da plataforma EducopÃ©dia e os 
orientaram para que realmente se tornassem usuÃ¡rios da ferramenta tecnolÃ³gica.
Eles acompanham as postagens nos blogs, baixam programas, vÃ-deos e fotos e 
tiram dÃºvidas dos professores. A ideia deu tÃ£o certo, que os monitores 
passaram a ser responsÃ¡veis pelo nosso Cineclube, que tem sessÃµes semanais 
sempre realizadas por eles.[FOTO]
Os resultados sÃ£o surpreendentes. Docentes e alunos iniciaram uma nova 
relaÃ§Ã£o, com os alunos ensinando seus professores; a formaÃ§Ã£o continuada dos
docentes passou a acontecer via redes sociais; as crianÃ§as se tornaram 
protagonistas e autodidatas; e o fluxo de informaÃ§Ãµes da escola melhorou com o
uso das tecnologias e a utilizaÃ§Ã£o de blogs e redes sociais.Professores que 
antes eram resistentes estÃ£o se tornando usuÃ¡rios de tecnologia - e os alunos 
estÃ£o melhorando a escrita devido ao uso dos blogs e das redes socais. Foi um 
projeto revolucionÃ¡rio e inovador nÃ£o sÃ³ pelo uso das ferramentas 
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tecnolÃ³gicas, mas pela mudanÃ§a na relaÃ§Ã£o entre professores e alunos. Todos 
saÃ-ram ganhando!Gisele CordeiroCIEP Dr. AdÃ£o Pereira NunesPostado 
emEducopÃ©dia. Siga os comentÃ¡rios peloRSS feed desse post.Publique um 
comentÃ¡rioou deixe um trackback:Trackback URL.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns alunos e professores que aceitaram o desafio.
--------------------------------------------------------------------------------
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maratona-de-estorias-na-6-cre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona de estÃ³rias  na 6Âª CRE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes marcou presenÃ§a na maratona de estÃ³rias da 6Âª 
CRE. A professora Solange Medeiros, a estagiÃ¡ria Arlene e as alunas Karoline e 
Juliany contaram estÃ³rias e encantaram no evento. Em nossa escola toda tarde 
tem contaÃ§Ã£o de estÃ³rias para as turmas, Ã© uma verdadeira farra literÃ¡ria. 
A estagiÃ¡ria Arlene e as alunas Karoline e Juliany dinamizam as atividades na 
Biblioteca e os alunos sÃ£o levados a imaginar e criar a partir da leitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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monitoria-tecnologica-parceria-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O apagÃ£o agora Ã© de lÃ-deres - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O apagÃ£o agora Ã© de lÃ-deres - O Globo
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o-que-e-uma-estacao-meteorologica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que Ã© uma estaÃ§Ã£o meteorolÃ³gica?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1401 das professoras Carla e Elisa, estÃ£o utilizando o material da 
Sangari em suas aulas. A professora Carla trabalhou a Unidade sobre estaÃ§Ã£o 
meteorolÃ³gica, foi um sucesso, as crianÃ§as participaram ativamente do 
experimento.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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O som do lixo!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nosso CIEP iniciou a sensibilizaÃ§Ã£o para o tema gerador de 2012: meio 
ambiente. Demos o ponta pÃ© inicial do tema com o show do Som do Lixo, foi um 
verdadeiro sucesso. O conjunto toca clÃ¡ssicos da MPB com instrumentos feitos 
com sucata. O Bairro Educador foi o articulador para esse evento, eixos cultura 
e arte do nosso PPP acontecendo!

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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pensamentos-sob-o-olhar-revista.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pensamentos sob o olhar| Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pensamentos sob o olhar| Revista EducaÃ§Ã£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ponto Facultativo!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DECRETO NÂº 34628 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011
DispÃµe sobre o expediente nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no
dia 28 de outubro de 2011 - Dia do Servidor PÃºblico.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais, eCONSIDERANDO que o dia 28 de 
outubro Ã© consagrado ao Servidor PÃºblico doMunicÃ-pio do Rio de Janeiro, na 
forma do artigo 219, da Lei n.Âº 94 de 14 de marÃ§o de 1979,DECRETA:Art. 1.Âº 
NÃ£o haverÃ¡ expediente nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no dia 28de 
outubro de 2011, em razÃ£o da comemoraÃ§Ã£o do Dia do Servidor PÃºblicodo 
MunicÃ-pio do Rio de Janeiro.ParÃ¡grafo Ãºnico. Ficam excluÃ-dos desta previsÃ£o
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os Ã³rgÃ£os cujos serviÃ§os nÃ£oadmitam paralisaÃ§Ã£o.Art. 2.Âº Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 19 de outubro de 
2011; 447.Âº ano de fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES
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projeto-ccr-estrada-para-cidadania.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto CCR estrada para cidadania!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1502 da professora HeloÃ-sa participou durante o ano de 2011 do projeto 
Estrada para Cidadania da empresa CCR que administra a ponte Rio NiterÃ³i e a 
Nova Dutra. O projeto tem como temas : Meio ambiente, educaÃ§Ã£o para o 
trÃ¢nsito. Os professores sÃ£o capacitados para utilizar o material didÃ¡tico 
produzido pela empresa e utilizam o material em sala de aula, produzindo textos 
e discutindo os temas apresentados. No final do projeto os alunos participam de 
um concurso de desenho, escrevem cartas para motoristas e assistem a um belo 
espetÃ¡culo de teatro, confira:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
projeto-samba-crianca-virou-livro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto: Samba crianÃ§a, virou livro!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alegria, alegria!!!! Ã‰ isso aÃ- minha gente! Vamos fazer barulho mesmo!A 
fantÃ¡stica Editora Multifoco aprovou o meu projeto e vai publicar o livro 
"Samba, CrianÃ§a - a histÃ³ria do samba contada para os pequenos" (nome 
provisÃ³rio).
O lanÃ§amento jÃ¡ estÃ¡ marcado para o dia 29 de outubro e serÃ¡ na sede da 
editora, na Lapa.
Quero compartilhar essa alegria com vocÃªs e convidar tds os amigos, 
principalmente os que tem filho(s), que compareÃ§am e dÃªem de presente para 
eles no Dia das CrianÃ§as. Sei que serÃ¡ um presente atrasado, mas a espera Ã© 
compensada pela linda histÃ³ria e pelo evento especial para os pequenos, no dia 
29 de outubro.
Os detalhes do evento serÃ£o postados em breve aqui no blog e serÃ¡ enviado aos 
meus contatos.
Mas, jÃ¡ adiantando para que tds marquem na agenda...

 SÃBADO - 29/out - 16hEspaÃ§o MultifocoAv. Mem de SÃ¡, 126 - LapaInformaÃ§Ãµes: 
21 8761-1818
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secretaria-de-seguranca-vai-investir-r.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de SeguranÃ§a vai investir R$ 23 milhÃµes para contratar 500 
professores - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Secretaria de SeguranÃ§a vai investir R$ 23 milhÃµes para contratar 500 
professores - O Globo
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tarde-de-autografos-e-encontro-com-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tarde de autÃ³grafos e encontro com o autor Henrique Rodrigues.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O dia 26 de outubro de dois mil e onze ficarÃ¡ gravado em nossas memÃ³rias, 
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recebemos a visita de um ex aluno que se tornou um grande escritor e 
pesquisador, Henrique Rodrigues. Henrique veio para uma tarde de autÃ³grafos e 
contaÃ§Ã£o de estÃ³rias em nossa escola, foi uma tarde memorÃ¡vel. Ã‰ importante
trazer exemplos de sucesso para nossos alunos, precisamos dar bons exemplos. 
Sucesso total, participaÃ§Ã£o das crianÃ§as dos professores e de nossa diretora 
Sueli, que vestiu o personagem Bruxa , foi o mÃ¡ximo. Para conhecer melhor a 
abra do escritor Henrique Rodrigues acesse:
http://www.henriquerodrigues.net/about

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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teoria-sustentavel-cartacapital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A teoria sustentÃ¡vel  CartaCapital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A teoria sustentÃ¡vel  CartaCapital
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<POSTAGEM>
viramos-noticia-na-campanha-contra.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Viramos notÃ-cia na campanha contra a dengue!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 27 de outubro fomos convidados para visitar uma feira sobre prevenÃ§Ã£o da 
dengue e saÃºde promovida por nosso parceiro Posto de SaÃºde Edma ValadÃ£o. Foi 
muito legal e nossas crianÃ§as mostraram o que sabiam sobre os temas fomos atÃ© 
entrevistados pela Record!
http://videos.r7.com/dengue-agentes-de-saude-fiscalizam-2-000-imoveis-em-iraja-r
j-/idmedia/4ea99c0be4b0e74d0626be9f.html

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada FÃ¡tima!
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<POSTAGEM>
abertura-do-1-festival-audiovisual-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ABERTURA DO 1Âº FESTIVAL AUDIOVISUAL DA SME- 16/11/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A abertura do festival foi maravilhosa, o filme de abertura foi Fome de arte 
(feito por dois alunos de nossa escola), foi muita emoÃ§Ã£o. Nossa equipe marcou
presenÃ§a nesse momento inesquecÃ-vel! VÃ¡rios filmes interessantes, muita 
criatividade.... amamos tudo...queremos mais ano que vem!!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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alfabetizacao-cientifica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AlfabetizaÃ§Ã£o CientÃ-fica!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa escola faz parte do programa Escolas do AmanhÃ£, por isso, recebemos o 
projeto Cientistas do AmanhÃ£. O projeto capacita professores para utilizar kits
de CiÃªncias baseados na metodologia CTC. O projeto Ã© bem interessante para os 
alunos e professores do primeiro segmento, pois Ã© possÃ-vel utilizar o material
desde o ano inicial e alfabetizar as crianÃ§as ensinando CiÃªncias. Ã‰ isso que 
a professora Gwendolyn faz! Alfabetiza seus alunos a partir das aulas de 
CiÃªncias. Confira!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-dr-adao-pereira-nunes-no-jornal-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes no Jornal O dia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escolas pÃºblicas do Rio ganham prÃªmio de cinemaRio - O Circuito CineCurta 
premiou escolas da rede pÃºblica do Rio que apresentaram os melhores trabalhos, 
a partir dos 16 curtas-metragensnacionaisexibidos, debatidos e votados em nove 
colÃ©gios estaduais e municipais. No total, 8 milalunosparticiparam, durante 
todo o mÃªs de novembro, do projeto cultural - criado pela atriz e produtora 
cultural, Juliana Teixeira.A primeira colocada foi a Escola Municipal Virgilio 
Francisco, de Coelho Neto, Zona Norte do Rio. A Escola Municipal Roma, em 
Copacabana, na Zona Sul, e o Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, em IrajÃ¡, ficaram em 
segundo e terceiros lugares, respectivamente.De acordo com Juliana Teixeira, o 
Circuito CineCurta mobilizou, ao longo do mÃªs, alunos e professores das escolas
onde foi apresentado. Os alunos absorvem bem o conteÃºdo dos filmes e ficam 
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conhecendo um pouco mais do paÃ-s e do cinemabrasileiro, diz. Ao fim de cada 
sessÃ£o, hÃ¡ um debate, no qual Ã© distribuÃ-do um kit com material escolar e 
uma apostila especÃ-fica sobre o curta-metragem exibido. Com o material nas 
mÃ£os, Ã© proposto aos alunos desenvolverem trabalhos com suas impressÃµes sobre
os filmes.As apostilas contÃªm vÃ¡rias sugestÃµes para que os professores as 
apliquem em salas de aula, a partir da temÃ¡tica dos filmes. Nosso objetivo Ã© 
fazer com que o cinema funcione como uma ferramenta pedagÃ³gica, auxiliando na 
absorÃ§Ã£o do conteÃºdo formal do ensino, explica Juliana Teixeira.Os 
curtas-metragens selecionados, muitos deles premiados em festivais noBrasile no 
exterior, sÃ£o de vÃ¡rios gÃªneros - ficÃ§Ã£o, documentÃ¡rio ou animaÃ§Ã£o -, 
mas obedecem a um critÃ©rio bÃ¡sico, jÃ¡ que serÃ£o exibidos para crianÃ§as e 
adolescentes: nÃ£o podem conter cenas de violÃªncia, sexo ou xingamentos.Com 
informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinema-na-praca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 1 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CINEMA NA PRAÃ‡A

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossa escola recebeu no mÃªs de outubro o projeto cinema na praÃ§a.O projeto 
funciona com exibiÃ§Ãµes de filmes para alunos e oficina de curta metragem para 
as turmas de quinto ano.Assistimos diversos filmes entre eles: Eu e meu 
guarda-chuva.

 Postado por:Carlos Salathiel monitor

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ Gisele, obrigada pela sua visita e pelos seus comentÃ¡rios...fiquei muito 
feliz ! Passei por aqui para conhecer um pouco do seu cantinho. ApareÃ§a sempre 
que puder e se precisar de algo, Ã© sÃ³ escrever. Mil beijocas. Paz e Luz! 
O cantinho da escola aonde trabalho, que tambÃ©m criei e posto Ã© 
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com. Se quiser conhecer....AtÃ© 
breve.
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circuito-cine-curtas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CIRCUITO CINE CURTAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Hoje dia 07/11/2011 foi um dia diferente em nossa escola, recebemos a visita do 
projeto cine curtas .Aconteceram exibiÃ§Ãµes durante todo o dia.Alunos e 
professores puderam assistir diversas curtas destinados ao pÃºblico infantil.O 
projeto foi bem bacanaporque o tema gerador desse ano Ã© Historia do cinema.
 Fotografia: AlunoLucas de PaulaPostagem:Aluno Carlos Salathiel
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<POSTAGEM>
clipping-de-educacao-so-pelo-tablet.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Clipping de EducaÃ§Ã£o: SÃ³ pelo tablet: ColÃ©gio do Rio elimina uso do pape...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Clipping de EducaÃ§Ã£o: SÃ³ pelo tablet: ColÃ©gio do Rio elimina uso do pape...:
O material escolar estÃ¡ sendo substituÃ-do por um Ãºnico item. No lugar da 
mochila abarrotada de livros, cadernos e lÃ¡pis, um tablet reÃºne tod...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comunicado-importante-novidades-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

COMUNICADO IMPORTANTE:  NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃƒ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

MudanÃ§a na sequÃªncia de algumas UnidadesPara melhor adequar a grade curricular
do Programa Ã s demandas dos professores, representantes da E/SUBE/CED, da 
Sangari e um grupo de 10 (dez) professores convidados analisaram a sequÃªncia 
das Unidades e decidiram realizar algumas inversÃµes. A partir de 2012, a nova 
grade curricular de CiÃªncias para as escolas do Programa ficarÃ¡ organizada da 
seguinte forma:Grade   Curricular Cientistas do AmanhÃ£ para 
2012/2013AnoUnidades - MÃ³dulo IUnidades - MÃ³dulo IIUnidades - MÃ³dulo III1Âº 

 anoAnimaisÃguaLuz, Cores e Sombras2Âº anoSeres VivosArVida das Plantas3Âº 
anoCiclos de VidaTransformaÃ§ÃµesSolo4Âº anoTempo e ClimaRochas e MineraisCorpo 

 Humano5Âº anoEcossistemasVida dos AnimaisTerra, Sol e Lua6Âº anoÃgua, Solo e 
RochasEnergia e MatÃ©ria nos EcossistemasUniverso7Âº anoDiversidade das 
PlantasDiversidade dos AnimaisMundo MicroscÃ³pico8Âº anoComposiÃ§Ã£o dos 
AlimentosNutriÃ§Ã£o e LocomoÃ§Ã£o no Organismo HumanoRegulaÃ§Ã£o e ReproduÃ§Ã£o 
no Organismo Humano9Âº anoMateriais e suas PropriedadesReaÃ§Ãµes 
QuÃ-micasMecÃ¢nica*As linhas dos anos que tiveram inversÃ£o de Unidades estÃ£o 
grifadas.DICA: o material das unidades realizadas no MÃ³dulo III de 2011 que se 
repetirÃ£o no MÃ³dulo I de 2012 podem permanecer organizados no armÃ¡rio jÃ¡ 
para o ano que vem!
Entrega do Material do MÃ³dulo I de 2012 em 2011Os materiais do MÃ³dulo I de 
2012 serÃ£o entregues nas escolas de 07 a 11 de novembro de 2011.Como os 
materiais chegarÃ£o com bastante antecedÃªncia, pedimos que a equipe gestora:1) 
faÃ§a apenas a conferÃªncia da quantidade de volumes, conforme informaÃ§Ã£o da 
Carta de Entrega, atÃ© 7 dias apÃ³s a entrega. Se notar a falta de alguma caixa,
por favor, entre em contato com a Central de Atendimento da Sangari 
(0300-789-2038 ou cientistasdoamanha@sangari.com); 2) guarde as caixas lacradas 
em local seguro;3) abra as caixas e realize a conferÃªncia dos itens apenas no 
inÃ-cio do ano letivo de 2012. As escolas terÃ£o atÃ© 30 dias apÃ³s a formaÃ§Ã£o
dos professores (em data a ser definida) para comunicar Ã  Central de 
Atendimento problemas com os materiais dos kits. ApÃ³s essa data, qualquer 
solicitaÃ§Ã£o de envio ou reposiÃ§Ã£o deverÃ¡ ser realizada por meio de Ficha de
OcorrÃªncia.
Quantidade de material por kitPara facilitar a produÃ§Ã£o dos kits e a 
conferÃªncia e organizaÃ§Ã£o dos materiais nas escolas, a partir de agora todos 
os kits de um mesmo ano escolar serÃ£o entregues com o mesmo tamanho, 
independentemente do nÃºmero exato de alunos por turma. Os kits serÃ£o montados 
de acordo com a mÃ©dia de alunos por turma de todas as escolas do Programa, por 
ano escolar.A partir do MÃ³dulo I de 2012, os kits terÃ£o os seguintes 
tamanhos:1Âº, 2Âº e 3Âº anos: kits para 28 alunos4Âº ano: kits para 32 alunos5Âº
ao 9Âº anos: kits para 36 alunosSe necessÃ¡rio, solicitamos aos professores que 
realizem os experimentos com grupos de 5 alunos, ao invÃ©s de 4. Desse modo, a 
quantidade do kit deverÃ¡ ser suficiente para a realizaÃ§Ã£o das atividades em 
todas as turmas.Os livros dos alunos serÃ£o entregues novamente, para o nÃºmero 
total de alunos de cada turma, no 4Âº ano de uso da Unidade, da mesma forma que 
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os demais livros do PNLD. Por isso, em 2012 serÃ£o entregues apenas os livros 
das Unidades que tiveram inÃ-cio em 2009. Para o mÃ³dulo I, serÃ£o enviados em 
novembro livros das Unidades Tempo e Clima (4Âº ano) e Diversidade das Plantas 
(7Âº ano) na mesma quantidade de alunos prÃ©-determinada para o kit. Caso a 
turma tenha mais alunos que o previsto para o kit padrÃ£o, o ajuste serÃ¡ feito 
no inicio de 2012, com base na primeira lista de movimentaÃ§Ã£o de matrÃ-culas 
disponibilizada pela SME Ã  Sangari.Ressaltamos que os materiais nÃ£o 
consumÃ-veis, enviados Ã s escolas em 2009 e 2010, nÃ£o serÃ£o entregues 
novamente em 2012, pois eles tem vida Ãºtil de 5 anos. 

 <COMENTÃRIOS>
Gostei da organizaÃ§Ã£o do primeiro ano!
Priscilla
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-dia-mundial-sem-carro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso : Dia mundial sem carro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, por intermÃ©dio da Coordenadoria de 
EducaÃ§Ã£o/Extensividade, vem divulgar o Concurso de slogans Dia Mundial Sem 
Carroque Ã© uma aÃ§Ã£o conjunta entre a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e 
Meio Ambiente.2.O presente concurso tem por objetivo dar continuidade Ã  
participaÃ§Ã£o dos (as) alunos (as) da Rede Municipal de Ensino na divulgaÃ§Ã£o 
e conscientizaÃ§Ã£o do compromisso de todos (as) com a qualidade de vida da 
populaÃ§Ã£o carioca, por meio da utilizaÃ§Ã£o dos meios de transportes coletivos
e alternativos e da carona solidÃ¡ria. A partir do Dia Mundial Sem Carro (22 de 
setembro) e como uma prÃ¡tica permanente de EducaÃ§Ã£o Ambiental, ressalte-se a 
necessidade de um esforÃ§o conjunto para reduzir as emissÃµes de gÃ¡s carbÃ´nico
entre outros gases, um dos gases mais poderosos que contribuem para as MudanÃ§as
ClimÃ¡ticas.

3. Contamos com a colaboraÃ§Ã£o das Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o, em 
especial, os representantes do GT de EducaÃ§Ã£o Ambiental, no sentido de 
divulgar o concurso e sensibilizar professores e alunos para participarem, 
observando os itens do regulamento (em anexo).
4. Ressaltamos que esta seleÃ§Ã£o de trabalho representa uma sensibilizaÃ§Ã£o 

Página 359



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
para a discussÃ£o do tema da Sustentabilidade, junto Ã s Escolas e que todos os 
trabalhos realizados pelos alunos sÃ£o de grande importÃ¢ncia na construÃ§Ã£o de
uma reflexÃ£o coletiva sobre a qualidade de vida na Cidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
distracao-mora-ao-lado-o-globo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A distraÃ§Ã£o mora ao lado - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A distraÃ§Ã£o mora ao lado - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-em-140-caracteres-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o em 140 caracteres | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EducaÃ§Ã£o em 140 caracteres | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educomunicacao-e-suas-contribuicoes-na.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A educomunicaÃ§Ã£o e suas contribuiÃ§Ãµes na educaÃ§Ã£o integral | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A educomunicaÃ§Ã£o e suas contribuiÃ§Ãµes na educaÃ§Ã£o integral | Portal 
Aprendiz

Página 360



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festival-audiovisua-da-sme-rj.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

festival audiovisua da SME RJ!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Como na postagem anterior postei apenas o programa 1, segue postagem com os 
demais programas:
2 - FicÃ§Ã£o - Cine GlÃ³ria - dia 17/11 -9 horasPraÃ§a LuÃ-s de CamÃµes, antiga 
PraÃ§a do Russel. GlÃ³ria
CREESCOLAS
VAGAS6
PET TelÃªmaco G. Maia
206
MÃ¡rio Piragibe202
PET Arthur da Costa e Silva10
3
Ciep Patrice Lumumba
207
E. M. SÃ£o SebastiÃ£o203
E. M. Lins de Vasconcelos20

CREJA
101E.M. Orlando Villas Boas
0110E.M. Narcisa AmÃ¡lia
013E.M. George Sumner
012E.M. Bombeiro Geraldo Dias
019NA JoÃ£o Fernandes Filho
01
Total

125

3 - DocumentÃ¡rio - Cine GlÃ³ria - dia 17 -13hPraÃ§a LuÃ-s de CamÃµes, antiga 
PraÃ§a do Russel. GlÃ³ria

CREESCOLAS
VAGAS
1
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Benjamin Constant
2510

Ciep 1Âº de Maio

207
Prof M. Therezinha de C. Machado
2510
Bertha Lutz
209
Ciep Raimundo Ottoni de Castro Maya
3010E.M. Manoel Porto Filho
01 prof.9E.M. Ubaldina JacarÃ©
01 prof.6E.M. Levy Miranda
01 prof.6E.M. Comandante Arnaldo Varela
01 prof.7E.M. TristÃ£o de Athayde 
01 prof.9E.M. Cora Coralina
01 prof.3E.M. Senador JoÃ£o Lyra Tavares
01 prof.7E.M. FinlÃ¢ndia
01 prof.
TOTAL
128

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formando-escritores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formando escritores!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Claudia,da turma 1402, tem uma missÃ£o: formar escritores. Essa 
missÃ£o tem sido desempenhada com muita dedicaÃ§Ã£o e carinho. A professora cria
inÃºmeras oportunidades para que os alunos escrevam de maneira criativa. O 
resultado nÃ£o poderia ser melhor: sÃ£o textos alegres e bem escritos de alunos 
do quarto ano . Para encerrar o ano com chave de ouro, seus alunos foram 
premiados no concurso de trabalhos do Circuito cine curtas. Eles fizeram um 
pequeno livro de crÃ-ticas sobre os filmes exibidos na escola e vÃ£o ganhar uma 
festinha...Oba!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formar-leitores-com-voltaire-sim.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formar leitores, com Voltaire? Sim...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Claudia Ã© uma especialista em produÃ§Ã£o textual, mas tambÃ©m 
oportuniza aos alunos importantes momentos de leitura. Nessa atividade ela 
apresentou textos de Voltaire, adaptados para crianÃ§as, e em seguida estimulava
seus alunos a ler para a classe em voz alta com gestos e dramatizaÃ§Ãµes.... 
Leitura da melhor qualidade, formando leitores competentes!
A leitura estimula o cÃ©rebro,Ã© fonte de prazer, nos leva a reflexÃµes, nos dÃ¡
seguranÃ§a e nos auxilia na escrita.JÃ¡ dizia Paulo Freire:"a leitura do mundo 
precede a leitura da palavra"
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
historia-da-ciencia-o-futuro-dos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³ria da CiÃªncia: O Futuro dos Professores em um Mundo Digital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
HistÃ³ria da CiÃªncia: O Futuro dos Professores em um Mundo Digital: JÃ¡ 
passamos do tempo onde a internet sÃ³ oferecia informaÃ§Ãµes mal elaboradas e 
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tendenciosas. Hoje  bancos de dados sÃ£o mantidos por especiali...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-festival-audiovisual-da-secretaria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I Festival Audiovisual da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Abertura: dia 16/11Local: Cine Carioca Nova BrasÃ-lia Complexo do 
AlemÃ£oHorÃ¡rio: das 14h Ã s 17hProgramaÃ§Ã£o: - Credenciamento- Abertura com a 
composiÃ§Ã£o da Mesa (Claudia Costin, Bete Bulara, LaÃ-s Bodanzky e Marialva 
Monteiro)- SessÃ£o dos filmes produzidos por alunos e professores da Rede - 
Debate com LaÃ-s Bodanzky e Marialva Monteiro, com mediaÃ§Ã£o de Simone 
MonteiroPrograma 1 - Abertura - Cine Nova BrasÃ-lia

Fome de arte
Ciep AdÃ£o Pereira Nunes
230
A voz do rÃ¡dio
N. A.   Prof. JoÃ£o Fernandes
10
O pintor
N. A.   Grande Otelo
230
Oficina itinerante
N. A.   Copacabana
430
MÃ©dicos e pacientes
N. A.   Leblon
630
Pequeno cordel do sapato voador
N. A.   GrÃ©cia
3
Pelos caminhos da Bossa Nova
Ciep   Presidente Agostinho Neto
8
Santana eternamente
N. A.   Copacabana
4
Adremued
E. M.   Narcisa AmÃ¡lia
17
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importancia-da-inclusao-digital-no.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A importÃ¢ncia da inclusÃ£o digital no ensino tradicional | EducaÃ§Ã£o Nota 10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A importÃ¢ncia da inclusÃ£o digital no ensino tradicional | EducaÃ§Ã£o Nota 10
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-economia-brasil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 15 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Economia - Brasil recicla 17,7 bilhÃµes de latas de alumÃ-nio
em 2010

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Economia - Brasil recicla 17,7 bilhÃµes de latas de alumÃ-nio
em 2010
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Desorganizando a educaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Desorganizando a educaÃ§Ã£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Kit fÃ©rias!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ComeÃ§arÃ£o a ser entregues, nas escolas, a partir desta semana, os Kits de 
FÃ©rias destinados aos alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil - PrÃ©-escola Grupo I e aos
alunos do 1Âº, 2Âº e 3Âº Anos. Cada kit estÃ¡ composto de: Almanaque de FÃ©rias,
lÃ¡pis, borracha, apontador, caixa de lÃ¡pis de cera e pasta. A E/SUBE/CRE 
receberÃ¡, tambÃ©m, para repassar Ã s escolas, o livro Jabuti Sabido e Macaco 
Sabido, de Ana Maria Machado, que integrarÃ¡ o kit do 3Âº Ano.
A escola deve recebÃª-los e armazenÃ¡-los, devendo a distribuiÃ§Ã£o acontecer no
dia 24 de novembro. Ã‰ importante que a escola faÃ§a essa entrega de forma 
solene, com a presenÃ§a dos responsÃ¡veis, momento em que deve destacar a 
importÃ¢ncia da utilizaÃ§Ã£o do material durante as fÃ©rias, para maior Ãªxito 
dos alunos em seu processo de aprendizagem.
O Almanaque de FÃ©rias Ã© um caderno de atividades de revisÃ£o que deverÃ¡ ser 
trazido, respondido, no inÃ-cio do ano letivo de 2012, para ser entregue ao 
professor da turma.Reafirmamos a necessidade de os responsÃ¡veis serem 
informados do recebimento desse material e de estimularem seus filhos a 
realizarem as atividades previstas.
 Lembramos, ainda, que as escolas deverÃ£o, por meio da Sala de Leitura, 
oferecer, no mÃ-nimo, 1 livro de Literatura para os alunos do 4Âº ao 8Âº Anos, 
para que seja lido durante as fÃ©rias.
 Solicitamos ciÃªncia desta circular a toda a comunidade escolar.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
midia-social-pioneira-diz-que.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MÃ-dia social pioneira diz que a tecnologia vai transformar a educaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MÃ-dia social pioneira diz que a tecnologia vai transformar a educaÃ§Ã£o
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Monitoria tecnolÃ³gica: parceria de alunos e professores | EducaÃ§Ã£o Nota 10

 <COMENTÃRIOS>
Oi Gisele, passei por aqui para agradecer sua visita ao meu blog e o seu 
oferecimento (sobre a o projeto de monitoria). Vou aguardar se definir algumas 
coisas por aqui na escola e entÃ£o se der certo entro em contato com vc e peÃ§o 
uma ajuda...Ok! Muito obrigada !!!Demorei um pouco a vir, porque ando 
trabalhando muito....aliÃ¡s, todas nÃ³s! Muito serviÃ§o, pouco tempo...rsrs. 
AgradeÃ§o sua divulgaÃ§Ã£o ( do blog).Ah! Estou tentando seguir o blog, mais 
estÃ¡ dando erro, depois volto e tento. Boas Provas para todos de sua escola. E 
vamos em frente...Beijocas e tenha uma semana de muita Paz e Luz! AtÃ© breve...

 <COMENTÃRIOS>
querida, estou as ordens, basta mandar um recadinho...BJK
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 15 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O conhecimento que vem pelo sabor da gastronomia | EducaÃ§Ã£o Nota 10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O conhecimento que vem pelo sabor da gastronomia | EducaÃ§Ã£o Nota 10
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Feice e sua autobiografia - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Feice e sua autobiografia - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Objetos de Aprendizagem: O que Ã© TOON DOO?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Objetos de Aprendizagem: O que Ã© TOON DOO?: O TOON DOO  Ã© um editor de 
HistÃ³rias em Quadrinhos On-Line.   Ele Ã© uma ferramenta que propicia a 
produÃ§Ã£o de histÃ³rias em quadrinhos, um im...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 15 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa mostra que apenas 2% dos jovens querem ser professores - EducaÃ§Ã£o - 
Extra Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pesquisa mostra que apenas 2% dos jovens querem ser professores - EducaÃ§Ã£o - 
Extra Online
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa Escolher dÃ¡ trabalho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A secretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o participa nesta quarta-feira (dia 09), Ã s
10h30,
do lanÃ§amento do programa Escolher dÃ¡ trabalho, na Escola Municipal Orsina da
Fonseca, na Tijuca. A produÃ§Ã£o, realizada pela Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o,
em parceria com a Multirio, Ã© voltada para alunos do 2 segmento e tem como
objetivo abordar projetos de vida dos estudantes, levando-os a refletir
sobre seus caminhos profissionais e a necessidade de investir desde cedo em suas
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escolhas.
Em seus 13 episÃ³dios, a sÃ©rie explora diversas Ã¡reas do mercado, como
gastronomia, comunicaÃ§Ã£o, engenharia, arquitetura, saÃºde, entre outras.
A cada programa, dois profissionais em atividade na Ã¡rea - um de nÃ-vel
tÃ©cnico e outro superior - contam suas experiÃªncias, esclarecem dÃºvidas
e dÃ£o dicas que ajudam a despertar o interesse do jovem em conhecer
as profissÃµes. O programa Escolher DÃ¡ Trabalho Ã© gravado com alunos
de cinco escolas que fazem parte do projeto GinÃ¡sio Experimental Carioca.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rafael Parente: Web 3.0 e a democratizaÃ§Ã£o da criaÃ§Ã£o: uma nova ed...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rafael Parente: Web 3.0 e a democratizaÃ§Ã£o da criaÃ§Ã£o: uma nova ed...: "A 
nossa polÃ-tica educacional baseia-se em duas enormes falÃ¡cias. A primeira Ã© a
que considera o intelecto como uma caixa habitada por ideia...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Redes sociais viram febre na busca por emprego. Saiba como achar sua vaga - 
Economia - R7

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Redes sociais viram febre na busca por emprego. Saiba como achar sua vaga - 
Economia - R7
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de novembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site do escritor Henrique Rodrigues e a emoÃ§Ã£o do nosso encontro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Henrique Rodrigues escreveu em seu site:
Se visitar escolas como autor jÃ¡ Ã© legal, imagina ir naquela onde estudamos 
hÃ¡ mais de 20 anos? Nesta semana, estive no Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, em 
IrajÃ¡. Meu irmÃ£o e eu estudamos lÃ¡ entre 1986 e 88 (uma eternidade!), e foi a
melhor escola onde estudei. NÃ£o sei se porque Ã©ramos muito novos ou se o 
projeto do Ciep estava no auge - a escola tinha todos os recursos materiais e 
humanos, e tudo funcionava -, mas o que ficou para mim foi a educaÃ§Ã£o em 
nÃ-vel de excelÃªncia.Assim como eu, a escola estÃ¡ mais velha, mas mantÃ©m o 
mesmo espÃ-rito. Se cresci, ela diminuiu um pouco, mas estÃ¡vamos lÃ¡. Fui muito
bem recebido pela coordenadora Gisele e a diretora Ademilda. Almocei/merendei (o
mesmo gosto bom!) e depois fiz umas trÃªs sessÃµes de leitura para a garotada. A
escola hoje sÃ³ funciona como Ensino Fundamental, entÃ£o li os meus livros 
infantis e papeei com aqueles meninos tÃ£o parecidos comigo. E foi realmente uma
identificaÃ§Ã£o. O menino Henrique estava ali com eles. Quando me perguntaram 
qual era o meu sonho, respondi que era ser escritor, fazer o que estava fazendo 
ali.Sou muito grato ao Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, com seus alunos e professores 
maravilhosos, por serem parte da minha histÃ³ria.[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Wiki e a aplicaÃ§Ã£o no ensino  Futuro Professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Wiki e a aplicaÃ§Ã£o no ensino  Futuro Professor
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

106 livros sobre mÃ-dias sociais, comunicaÃ§Ã£o e web para download | Anne 
Mendes
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
106 livros sobre mÃ-dias sociais, comunicaÃ§Ã£o e web para download | Anne 
Mendes
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

13/12 Tablets e leitores digitais ameaÃ§am a tinta e o papel

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os tablets e os leitores digitais ameaÃ§am tornar o papel obsoleto para os 
editores de livros, revistas e jornais, jÃ¡ que as pessoas cada vez mais se 
habituam a ler asnotÃ-cias, romances e livros de referÃªncia em telas dos mais 
variados formatos."Ã‰ uma questÃ£o de tempo antes que a gente pare de cortar 
Ã¡rvores e que todas as nossas publicaÃ§Ãµes se tornem digitais", afirma o 
analista Tim Bejarin, presidente da Creative Strategies.
Tablets e leitores digitais ameaÃ§am a tinta e o papel
HÃ¡ quatro anos a gigante do comÃ©rciona internetAmazon popularizou a 
utilizaÃ§Ã£o de telas para a leitura de romances com o seu leitor, o Kindle. 
Depois, em 2010, a Apple atiÃ§ou um apetite insaciÃ¡vel por seus tablets iPad, 
ideais para devorar todos os formatos digitais, desde filmes atÃ© revistas e 
livros.O aumento nas vendas dos leitores e tablets devem permitir que as vendas 
globais de livros digitais cheguem a 9,7 bilhÃµes atÃ© 2016, triplicando o 
crescimento de 2011, de acordo com um relatÃ³rio daempresaJuniper Research."O 
mercado para e-books estÃ¡ crescendo rapidamente, a velocidade da mudanÃ§a 
comportamental do consumidor Ã© medida em meses, em vez de anos", disse a 
vice-diretora executiva do Grupo de Estudo do livro (BISG), Angela Bole .De 
fato, os leitores que provam o digital sÃ£o rapidamente conquistados: quase 
metade dos compradores de livros em papel e digitais estÃ£o dispostos a desistir
do papel, caso possam encontrar o que desejam em formato digital. JÃ¡ as 
livrarias correm o risco de desaparecerem. Algumas tentam se defender adotando a
tendÃªncia, como a Barnes  Noble com seu leitor Nook, ou a francesa Fnac com o 
Kobo by Fnac."Eu estou entre aqueles que pensam que onovoentusiasmo pelos 
e-books desenvolve no povo o interesse geral pela leitura", disse o analista 
Allen Weiner, da Gartner.Estudos mostram que a posse de um leitor tende a 
aumentar o interesse pela leitura, uma boa notÃ-cia para os editores."Toda vez 
que motivamos as pessoas a lerem, independentemente da forma, desencadeamos o 
amor pela leitura", afirmou ele, convencido de que os livros em papel vÃ£o 
manter uma quota do mercado, como livros apreciados em casa."SerÃ¡ que isso vai 
forÃ§ar as editoras a pensarem diferente? Claro, mas esta nÃ£o Ã© a morte da 
ediÃ§Ã£o impressa", disse.Bajarin acredita que vai demorar pelo menos dez anos 
antes da tinta e o papel se tornem obsoletos. "Todas as pessoas com mais de 45 
anos cresceu com este formato e, para muitos, ele serÃ¡ sempre o formato mais 
confortÃ¡vel".Para jornais e revistas, o prazo serÃ¡ mais curto."O papel vai 
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desaparecer para jornais, as revistas terÃ£o que encontrar um equilÃ-brio entre 
o papel e o digital", previu Weiner.Atualmente, os jornais gastam um monte de 
papel na impressÃ£o e distribuiÃ§Ã£o, alÃ©m disso, os artigos em papel nÃ£o 
podem chegar ao leitor tÃ£o frescos como os que saem na internet.Portanto, o 
grupo News Corporation lanÃ§ou no inÃ-cio deste ano em Nova York um jornal 
concebido especificamente para o formato digital, o The Daily. Os jornais 
tradicionais melhoraram seus sites e lanÃ§aram ediÃ§Ãµes sob medida para os 
leitores e tabletsEm novembro, a Time Warner nomeou uma especialista em 
publicidade digital, Laura Lang, padroeira da Digitas (Publicis Group), para a 
gestÃ£o do grupo de mÃ-dia Time, o maior editor de revistas dos Estados 
Unidos."As revistas ainda estÃ£o tentando entender como funciona o digital", 
disse Weiner.Quanto aos grupos da internet, eles comeÃ§am em formato de revista:
o Yahoo! lanÃ§ou no mÃªs passado o Livestand, combinando imagens, textos 
estÃ¡ticos e em movimento para o iPad. Ele concorre principalmente com o 
Flipboard, que apresenta na forma de revista eletrÃ´nica vÃ¡rias seleÃ§Ãµes de 
artigos.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Artigo de Claudia Costin no Jornal do Brasil.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Para nenhuma crianÃ§a ficar invisÃ-velJornal do BrasilClaudia Costin

 A divulgaÃ§Ã£o dos resultados da Prova ABC (AvaliaÃ§Ã£o Brasileira do Final do 
Ciclo da AlfabetizaÃ§Ã£o) evidenciou que as crianÃ§as brasileiras de 3Âº ano do 
ensino fundamental tÃªmdesempenhodeficiente tanto em leitura quanto em escrita. 
Isto certamente explica dois fenÃ´menos associados: a elevada retenÃ§Ã£o e a 
presenÃ§a de grande nÃºmero de analfabetos funcionais nas escolas. Estas 
crianÃ§as, ao nÃ£o terem seu problema de aprendizado resolvido, acumulam 
fracassos que, no limite, acarretam o abandono escolar ou o desinteresse pelo 
conteÃºdo das aulas. Na verdade, as causas que levam a crianÃ§a a nÃ£o aprender 
nÃ£o costumam ser enfrentadas. Para mudar este triste quadro, Ã© necessÃ¡rio 
umprojetode intervenÃ§Ã£o integrado que ajude a, por um lado, realfabetizar este
exÃ©rcito de analfabetos funcionais que a escola hoje produz e, por outro, 
assegurar uma boa alfabetizaÃ§Ã£o inicial para todas as crianÃ§as.Ã‰ este 
projeto que estamos implantando, hÃ¡ quase trÃªs anos, na rede municipal 
carioca. Ao chegar aqui, constatei que contÃ¡vamos com 28 mil analfabetos 
funcionais no 4Âº, no 5Âº e no 6Âº anos. Estas crianÃ§as foram passando para a 
frente, e suas dificuldades nÃ£o eram superadas, nÃ£o eram avaliadas de forma 
sistemÃ¡tica, nÃ£o havia reforÃ§o escolar, em suma, nÃ£o aprendiam a ler e a 
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escrever. A primeira iniciativa foi reforÃ§ar a alfabetizaÃ§Ã£o inicial, 
fornecendo materiais de apoio ao professor, e oferecer uma capacitaÃ§Ã£o 
intensiva para cerca de 3 mil professores de 1Âº e 2Âº anos.Estabelecemos uma 
meta clara: conseguir alfabetizar todas as crianÃ§as no 1Âº ano, alÃ©m de uma 
estratÃ©gia centrada em trÃªs eixos: capacitar constantemente, garantir 
supervisÃ£o pedagÃ³gica e avaliar cada passo, para dar informaÃ§Ãµes mais 
precisas ao professor, aogestorescolar e Ã  rede. Assim, realizamos trÃªs 
avaliaÃ§Ãµes para assegurar que o professor tenha uma visÃ£o clara de sua turma:
uma diagnose inicial, para que ele saiba em que estÃ¡gio de letramento o aluno 
chega a ele no inÃ-cio do 1Âº ano; uma segunda avaliaÃ§Ã£o no meio do ano, para 
que possa acompanhar os avanÃ§os e corrigir o rumo; e, no final do ano, uma 
avaliaÃ§Ã£o externa, a prova AlfabetizaRio, parainformarao professor, Ã  escola 
e Ã  rede se foi possÃ-vel alfabetizar a todos.Junto com estes dados, sabe-se a 
cada etapa o nome das crianÃ§as que necessitam de reforÃ§o escolar mais 
intensivo. NinguÃ©m pode ficar invisÃ-vel! A segunda aÃ§Ã£o importante frente ao
quadro encontrado foi a de realfabetizar praticamente todos os analfabetos 
funcionais de 4Âº a 6Âº ano, encontrados no inÃ-cio de 2009. Os professores 
receberam capacitaÃ§Ã£o e instrumentos necessÃ¡rios para ensinar a ler e a 
escrever estas crianÃ§as, muitas delas com sÃ©ria defasagem idade-sÃ©rie.O 
resultado foi impressionante: os alunos conseguiram prosseguir sua trajetÃ³ria 
educacional, com seu problema resolvido. Recebi no meu gabinete hÃ¡ cerca de um 
mÃªs as dez professoras alfabetizadoras de 1Âº ano que obtiveram os melhores 
resultados no AlfabetizaRio. Perguntei-lhes sobre suas estratÃ©gias. Adotaram 
diferentes metodologias e recursos (para alÃ©m do livro didÃ¡tico e dos 
materiais que lhes fornecemos), mas um aspecto estava presente nas prÃ¡ticas de 
todas: enxergar cada aluno e entender que seu papel nÃ£o era apenas o de dar 
aulas para o conjunto da classe, mas assegurar que cada um aprendesse.Claudia 
CostinÃ© secretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do municÃ-pio do Rio de Janeiro
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C. E. Erich Walter Heine: C.E Erich Walter Heine-Alunos da 10Âª CRE classific...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
C. E. Erich Walter Heine: C.E Erich Walter Heine-Alunos da 10Âª CRE 
classific...: EstÃ£o sendo realizadas, de 16 a 19 de novembro de 2010, as 
matrÃ-culas dos alunos aprovados nas provas de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica 
e na...
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio 2012!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe 
sÃ£oconferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e
CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do artigo 12, da Lei nÂº 9.394,de 20 de 
dezembro de 1996, que prevÃª como incumbÃªncia dos estabelecimentosde ensino 
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas,observando-se, para tanto, o que determina o inciso I do artigo 
24, do referidodiploma legal;CONSIDERANDO o que dispÃµe o inciso V, do artigo 
67, da Lei nÂº 9.394,de 20 de dezembro de 1996, quanto ao dever dos sistemas de 
ensinode assegurar perÃ-odo reservado a estudos, planejamentos e 
avaliaÃ§Ã£oincluÃ-do na carga horÃ¡ria de trabalho dos profissionais de 
educaÃ§Ã£o,RESOLVE:Art. 1.Âº Fica instituÃ-do, na forma dos Anexos que 
acompanham a presenteResoluÃ§Ã£o, o CalendÃ¡rio Escolar para o ano de 2012, 
concernente Ã  EducaÃ§Ã£o Infantil,ao Ensino Fundamental e Ã  EducaÃ§Ã£o de 
Jovens e Adultos, nas Escolas PÃºblicas doSistema Municipal de Ensino.Art. 2.Âº 
O Conselho de Classe (COC) serÃ¡ realizado dentro do perÃ-odo assinaladocom A 
(AvaliaÃ§Ã£o), destinando-se apenas um dia para cada grupo de turmas 
egarantindo-se o dia letivo para as demais turmas da escola.Art. 3.Âº Esta 
ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 02 de 
dezembro de 2011.
Claudia Costin
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio de pagamento 2012.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Prefeitura do Rio de Janeiro jÃ¡ definiu que vai manter seu mecanismo de 
pagamento. Pensionistas e inativos no primeiro dia Ãºtil e os ativos no segundo 
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dia Ãºtil. Falta apenas a assinatura do prefeito Eduardo Paes. O DiÃ¡rio Oficial
deve publicar amanhÃ£ o calendÃ¡rio oficial e, como de costume, sairÃ£o somente 
as datas do primeiro semestre
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concertos Interativos no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

IrajÃ¡! IrajÃ¡!(retirado do blog concertos interativos)quinta-feira, novembro 
24th, 2011[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CrianÃ§a que faz prÃ©-escola aprende melhor matemÃ¡tica e reduz atraso escolar, 
diz estudo | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CrianÃ§a que faz prÃ©-escola aprende melhor matemÃ¡tica e reduz atraso escolar, 
diz estudo | Portal Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A educaÃ§Ã£o em tempos do Twitter   JosÃ© Manuel Moran

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Especialista em projetos de mudanÃ§a na educaÃ§Ã£o presencial e a 
distÃ¢nciaDiretor de EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia da Universidade Anhanguera-Uniderp
Com todos os recursos mÃ³veis e em rede,

muitas questÃµes nos desafiam como educadores:

1. O papel do professor muda cada vez mais: Ensina menos, orienta mais, articula
melhor. Ele se aproxima mais dos alunos, se movimenta mais entre eles.

2. Os tempos das aulas se tornam mais densos, para realizar atividades 
interessantes, que possam ser pesquisadas, produzidas, apresentadas e avaliadas 
no mesmo espaÃ§o e tempo. SÃ£o inviÃ¡veis as aulas de 50 minutos.

3. As aulas nÃ£o se resumem sÃ³ aos momentos presenciais. Aumenta a integraÃ§Ã£o
com os ambientes digitais, com os ambientes colaborativos, com as tecnologias 
simples, fÃ¡ceis, intuitivas.

4. Os espaÃ§os se multiplicam, mesmo sem sair do lugar (mÃºltiplas atividades 
diferenciadas na mesma sala). O conteÃºdo pode ser disponibilizado digitalmente.
Predominam as atividades em tempo real interessantes, desafios, jogos, 
comunicaÃ§Ã£o com outros grupos.

5. HÃ¡ uma exigÃªncia de maior planejamento pelo professor de atividades 
diferenciadas, focadas em experiÃªncias, em pesquisa, em colaboraÃ§Ã£o, em 
desafios, jogos, mÃºltiplas linguagens. Forte apoio de situaÃ§Ãµes reais, de 
simulaÃ§Ãµes.

6. Ganha importÃ¢ncia maior a presenÃ§a do aluno-monitor, que apÃ³ia os colegas 
e ajuda o professor, tanto nas atividades como nas orientaÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas.

7 Aumenta a integraÃ§Ã£o de ambientes digitais mais organizados (como o Moodle) 
com recursos mais abertos, personalizados, grupais, informais (web2.0) em todas 
as etapas de um curso. Para motivar, ilustrar, disponibilizar, pesquisar, 
interagir, produzir, publicar, avaliar com o envolvimento de todos.

8. Quanto mais tecnologias, maior a importÃ¢ncia de profissionais competentes, 
confiÃ¡veis, humanos e criativos. A educaÃ§Ã£o Ã© um processo de profunda 
interaÃ§Ã£o humana, com menos momentos presenciais tradicionais e mÃºltiplas 
formas de orientar, motivar, acompanhar, avaliar.
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9. Ã‰ imenso - e mal explorado - o campo de inserÃ§Ã£o da escola na comunidade, 
de diÃ¡logo com pais, bairro, cidade, mundo, com atividades presenciais e 
digitais.

10. Podemos ter modelos de organizaÃ§Ã£o de aulas, atividades e de materiais 
formatados para todo o paÃ-s. SÃ³ nÃ£o podem ser aplicados ao pÃ© da letra nem 
ficarmos refÃ©ns deles. Podem servir como roteiros de orientaÃ§Ã£o dos alunos, 
personalizando-os, dando-lhes a nossa cara, indo alÃ©m do que estÃ¡ previsto.

11. A educaÃ§Ã£o continuada, permanente, para todos, formal e informal, 
presencial e a distÃ¢ncia, abre imensos horizontes profissionais, 
metodolÃ³gicos, mercadolÃ³gicos, que mal vislumbramos ainda. Tudo estÃ¡ para ser
feito, experimentado e reinventado de forma diferente. A educaÃ§Ã£o pode ser o 
campo mais fÃ©rtil da reinvenÃ§Ã£o, porque todas as pessoas, em todas as idades 
e condiÃ§Ãµes, precisam desesperadamente de ajuda em mÃºltiplos campos: da 
formaÃ§Ã£o inicial Ã  super-especializada.

12.Diante de tantas mudanÃ§as, tudo o que fizermos para inovar na educaÃ§Ã£o 
serÃ¡ pouco.________________Texto inspirado no meu livroA educaÃ§Ã£o que 
desejamos: novos desafios e como chegar lÃ¡. 4Âª ed., Campinas: Papirus, 2009.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entrega do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 13 de dezembro vai ficar na memÃ³ria de nossa equipe, recebemos a menÃ§Ã£o 
honrosa do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ na Ã¡rea de EducaÃ§Ã£o. A diretora Ademilda 
representou a escola e falou um pouco de nossa experiÃªncia como Escola do 
AmanhÃ£! Muito trabalho e dedicaÃ§Ã£o para fazer diferenÃ§a na EducaÃ§Ã£o 
pÃºblica, obrigada a melhor equipe do Rio de Janeiro e aos parceiros ( Bairro 
Educador, Sangari, Rafael Parente ).
[FOTO]

[FOTO]
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equipe-da-unesp-cria-jogo-educativo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Equipe da Unesp cria jogo educativo 'verde' - vida - versaoimpressa - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Equipe da Unesp cria jogo educativo 'verde' - vida - versaoimpressa - EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ExposiÃ§Ã£o Ãgua, em cartaz no Museu HistÃ³rico Nacional, no Rio de Janeiro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
  Ãgua Ã© uma itinerÃ¢ncia da mostra Ãgua na OCA, que esteve em SÃ£o Paulo entre 
2010 e 2011,
com pÃºblico de 201.320 pessoasLuciano Milhomem - Instituto Sangari
Doce ou salgada, abundante ou escassa, aliada ou adversÃ¡ria, pura ou poluÃ-da, 
lÃ-quida
ou impenetrÃ¡vel, a Ã¡gua cobre cerca de 70% da Ã¡rea da Terra na forma de 
oceanos,
mares, rios, lagos e geleiras. Ã‰ fundamental para a existÃªncia do ser humano e

 de todos os organismos vivos. A exposiÃ§Ã£oÃguatrata justamente dessa relaÃ§Ã£o
entre a Ã¡gua e o planeta, enfatizando o que essa substÃ¢ncia representa para o 
Brasil
e sua populaÃ§Ã£o, detentores do maior manancial aquÃ-fero do Globo.Em cartaz no
Museu HistÃ³rico Nacional, no Rio de Janeiro, de 23 de novembro atÃ© 22 de 
marÃ§o,

 Ãguatem curadoria artÃ-stica de Marcello Dantas e cientÃ-fica de Gustavo Accacio
e MÃ¡rio D. Domingos.Aliando ciÃªncia, arte e tecnologia, a mostra apresenta 
instalaÃ§Ãµes interativas, obras de arte,
peÃ§as de acervo museolÃ³gico, aquÃ¡rios virtuais e instalaÃ§Ãµes audiovisuais, 
que ocupam
os 1000m do Museu de HistÃ³ria Natural do Rio de Janeiro. Idealizada e realizada
pelo

 Instituto Sangari,Ãguatem patrocÃ-nio daIBMe copatrocÃ-nio daAMILe
  doMovimento CyandaAMBEV.ÃguaÃ© uma itinerÃ¢ncia da mostraÃgua na OCA, que esteve

em SÃ£o Paulo entre 2010 e 2011,
com pÃºblico de 201.320 pessoas.Entre outras questÃµes, a mostra aborda os 
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problemas relacionados Ã  qualidade e Ã 
disponibilidade desse recurso na sociedade e nos ecossistemas. A exposiÃ§Ã£o 
tambÃ©m
sugere aÃ§Ãµes para o uso sustentÃ¡vel da Ã¡gua e pretende chamar a atenÃ§Ã£o 
para o modo
como as pessoas em geral utilizam os recursos hÃ-dricos.Programa educativoComo 
em todas as exposiÃ§Ãµes doInstituto Sangari, desenvolve-se um Programa
Educativo diferenciado, que visa estimular o interesse de alunos e professores 
pelo assunto
da mostra e fazer com que esse pÃºblico se aproprie do conhecimento e aplique
o que foi aprendido em seu cotidiano. O programa inclui:Monitoria: Visitas 
guiadas com educadores para escolas e grupos.Material Educativo: DistribuÃ-do 
aos educadores e alunos para o enriquecimento
das visitas e aulas.LaboratÃ³rios de Aprendizagem: Atividade prÃ¡tica voltada 
para os alunos,
que visa instigar a curiosidade, a capacidade de observaÃ§Ã£o e reflexÃ£o sobre 
os
fenÃ´menos observados.O programa educativo serÃ¡ de 27 de fevereiro a 16 de 

 marÃ§o de 2012.CuradoriaÃguatem dois tipos de curadoria, uma cientÃ-fica e outra
artÃ-stica. Seguem informaÃ§Ãµes
sobre os curadores.Curador artÃ-sticoMarcello Dantas- Designer, documentarista e
artista multimÃ-dia, Ã© formado em
Cinema e TelevisÃ£o pela New York University e pÃ³s-graduado em 
TelecomunicaÃ§Ãµes.
Estudou HistÃ³ria da Arte e Teoria de Cinema em FlorenÃ§a, na ItÃ¡lia, e 
RelaÃ§Ãµes
Internacionais e Diplomacia em BrasÃ-lia.Em seu currÃ-culo, incluem-se prÃªmios 
de melhor documentÃ¡rio na Bienale Internationale
du Film Sur LArt, do Centro Georges Pompidou, em Paris, e o prestigioso ID 
Design
Award, da Business Week. Foi responsÃ¡vel pela curadoria da exposiÃ§Ã£o Bossa na
OCA
e direÃ§Ã£o artÃ-stica do Museu da LÃ-ngua Portuguesa.Curadores 
cientÃ-ficosGustavo de Mattos Accacio- BiÃ³logo, doutor em Zoologia pela 
Universidade de SÃ£o Paulo (USP),
com tese na Ã¡rea de fragmentaÃ§Ã£o ecossistÃªmica e biologia da conservaÃ§Ã£o.
Accacio Ã© consultor ambiental desde 1993, atuando como especialista em 
biodiversidade,
em estudos de impacto ambiental, planos de manejo, gerenciamento ambiental e
planejamento sistemÃ¡tico da conservaÃ§Ã£o.Mario Domingos- Doutor em CiÃªncias 
da Engenharia Ambiental pela Universidade
de SÃ£o Paulo, atualmente Ã© professor titular da Universidade de Santo Amaro,
da Universidade Cidade de SÃ£o Paulo, professor adjunto das Faculdades 
Integradas
de SÃ£o Paulo e da Universidade Metodista de SÃ£o Paulo.Renato Kipnis- Bacharel 
em HistÃ³ria pela Universidade de SÃ£o Paulo,
Ph.D. em Antropologia/ Arqueologia, pela University of Michigan - Ann Arbor,
e pÃ³s-doutorando pela Universidade de SÃ£o Paulo. Coordenador de projetos
e estudos em arqueologia e patrimÃ´nio histÃ³rico-cultural da Scientia 
Consultoria CientÃ-fica.
Tem vÃ¡rios artigos publicados e participaÃ§Ãµes em congressos de arqueologia e
ecologia, inclusive como organizador de simpÃ³sios 
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temÃ¡ticos.OrganizadoresInstituto SangariFundado em 2003, o Instituto Sangari 
tem como missÃ£o democratizar o acesso ao
conhecimento e promover a cultura cientÃ-fica como instrumento de inclusÃ£o 
social
e de cidadania. Com esse foco, realiza projetos que articulam CiÃªncia, Cultura 
e
EducaÃ§Ã£o e utiliza diversos recursos para criar experiÃªncias lÃºdicas e 
educativas,
primando pela interatividade e pelo olhar artÃ-stico. Para concretizar essas 
iniciativas,
o Instituto Sangari firma parcerias com Ã³rgÃ£os pÃºblicos, organizaÃ§Ãµes do 
terceiro setor
e empresas privadas. A parceria com o Museu de HistÃ³ria Natural de Nova York
Ã© um exemplo de sucesso, que trouxe ao Brasil, com total exclusividade,

 as mostrasDarwin,RevoluÃ§Ã£o GenÃ´mica, EinsteineÃguaque juntas receberam
mais de um milhÃ£o de visitantes.Museu HistÃ³rico NacionalO Museu HistÃ³rico 
Nacional, criado em 1922, Ã© um dos mais importantes museus do Brasil.
ReÃºne um acervo de 349.067 itens, entre os quais a maior coleÃ§Ã£o de 
numismÃ¡tica da AmÃ©rica Latina.
O conjunto arquitetÃ´nico que abriga o Museu desenvolveu-se a partir do Forte de
Santiago,
na Porta do CalabouÃ§o, um dos pontos estratÃ©gicos para a defesa da cidade do 
Rio de Janeiro.PatrocinadoresPatrocÃ-nio:IBMCopatrocÃ-nio:AMBEV/Movimento 

 CyaneAmilApoio: LatinStock, PetrobrÃ¡s, Museu do Ãndio.Projeto com incentivo da 
Lei Rouanet.
Museu HistÃ³rico NacionalPraÃ§a Marechal Ã‚ncora - PrÃ³ximo Ã  PraÃ§a XV
20021-200 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (0xx21) 25509220 / 25509224HorÃ¡riosDe3Âª a 6Âª Feira- das 10h Ã s 17 h
SÃ¡bados, Domingos e Feriados- das 14h Ã s 18 hFechado Ã s segundas-feiras; dias
24, 25 e 31 de dezembro de 2011; 01 de janeiro
e 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro de 2012.IngressosInteira: R$ 20,00
Meia: R$ 10,00 (estudantes, professores e idosos de 60 a 65 anos -
mediante apresentaÃ§Ã£o de documento ou carteirinha da instituiÃ§Ã£o)
Escolas agendadas: R$ 16,00 por aluno*Domingos - preÃ§o especial:
Inteira: R$ 14,00
Meia: R$ 7,00 (estudantes, professores e idosos de 60 a 65 anos -
mediante apresentaÃ§Ã£o de documento ou carteirinha da instituiÃ§Ã£o).
No segundo domingo de cada mÃªs, a entrada Ã© gratuita.Entrada gratuita(mediante
comprovaÃ§Ã£o): CrianÃ§as de atÃ© cinco anos de idade;
maiores de 65 anos; sÃ³cios doInternational Council of Museums- ICOM;
guias de turismo e estudantes de museologia.Escolas pÃºblicas agendadas: isentas
de pagamento*O valor garante o acesso aos seguintes serviÃ§os do Programa 
EducativoHorÃ¡rio reservado para a visita guiadaVisita guiada por monitores 
especializadosMaterial do aluno para cada um dos participantesMaterial do 
professor para professores acompanhantes.
CONTATOSDÃºvidas, crÃ-ticas ou 
sugestÃµes:aguariodejaneiro@institutosangari.org.br
Imprensa:luciano.milhomem@sangari.com
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura do quinto ano,muita emoÃ§Ã£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Final de ano, mais duas turmas concluem uma etapa e participam do ritual de 
formatura, saudades e esperanÃ§a em um futuro melhor para todos...momentos para 
guardar na memÃ³ria!

 <COMENTÃRIOS>
Muito lindo.. essas crianÃ§as merecem e precisam do excelente trabalho que vcs 
realizam aÃ-!! bjs

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada querida! Minha equipe Ã© um primor realmente...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Informativo CIEDS Bairro Educador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InovaÃ§Ã£o Ã© o destaque da entrega do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CIEE, Instituto Unibanco, Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio e diretoria 
do Ciep AdÃ£o Pereira Nunes sÃ£o homenageados pela Casa de MauÃ¡Muita emoÃ§Ã£o 
na entrega do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o, nesta terÃ§a-feira (13/12), 
iniciativa do Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o da AssociaÃ§Ã£o Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ). Com iniciativas que ajudam a combater a evasÃ£o escolar 
em Ã¡reas violentas ou que promoveram a inserÃ§Ã£o de jovens no mercado de 
trabalho, a premiaÃ§Ã£o contemplou prÃ¡ticas inovadoras que contribuÃ-ram para o
desenvolvimento do processo pedagÃ³gico.O 2Âº vice-presidente da ACRJ, Francisco
Horta, abriu a cerimÃ´nia e destacou a importÃ¢ncia da premiaÃ§Ã£o.
Temos que premiar a educaÃ§Ã£o, que Ã© o segmento mais importante para um paÃ-s.
Se houvesse mais investimentos neste setor, nÃ£o terÃ-amos tantos problemas 
sociais, especialmente ligados Ã  criminalidade. Em muito boa hora, outorgamos 
uma bela iniciativa e foi uma vitÃ³ria do mÃ©rito, disse Francisco Horta.O 
presidente do Conselho, Celso Niskier, explicou que o foco do prÃªmio foi a 
relevÃ¢ncia, responsabilidade social e a inovaÃ§Ã£o.Encerramos o ano 
satisfeitos, com projetos que sÃ£o a verdadeira educaÃ§Ã£o, que nÃ£o Ã© feita 
sÃ³ nos gabinetes, mas sim por profissionais que enfrentam o calor e outras 
adversidades do ambiente externo, mas que, com amor ao ensino, nÃ£o desistem, 
comentou Celso Niskier.A secretÃ¡ria municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, Claudia 
Costim, ao receber o prÃªmio pelo projeto Escolas do AmanhÃ£, da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, desenvolvido em 150 unidades localizadas em 
Ã¡reas de risco e que tem como objetivo ajudar alunos com traumas provocados 
pela violÃªncia.Claudia Costim explicou que, quando observou o rendimento dos 
alunos do Conjunto do AlemÃ£o, Rocinha e Senador CamarÃ¡, constatou que estes 
eram os piores da rede e que, por isso, nÃ£o exitou buscar uma soluÃ§Ã£o para o 
problema.Onde estÃ¡ a violÃªncia estÃ¡ o desempenho fraco. Estes alunos nÃ£o 
precisam de compaixÃ£o, mas de educaÃ§Ã£o de qualidade, melhor que nas escolas 
particulares. Quando o projeto comeÃ§ou, a evasÃ£o dos alunos do projeto era de 
5,1%, enquanto que na rede era 2%. No final de 2010, chegamos a 3%. TÃ-nhamos 
carÃªncia de professores, hoje nÃ£o temos mais. E Ã© em nome das 108 mil 
crianÃ§as atendidas pelo Escolas do AmanhÃ£ que agradeÃ§o este prÃªmio, comentou
Claudia Costim.Em seguida, foi a vez da entrega do prÃªmio ao presidente do 
CIEE, o ex-secretÃ¡rio estadual de EducaÃ§Ã£o, Arnaldo Niskier, em homenagem ao 
programa Aprendiz do Futuro, trabalho que a instituiÃ§Ã£o desenvolve em parceria
com a FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho. A iniciativa capacita jovens para o primeiro 
emprego, com material didÃ¡tico inovador que promove a integraÃ§Ã£o entre os 
estudantes, futuros profissionais, com o mercado de trabalho.A premiaÃ§Ã£o se 
refere a uma das vertentes do CIEE, em prÃ¡tica hÃ¡ quatro anos. Hoje 
conseguimos atender 4,4 mil jovens entre 14 e 24 anos, com uma equipe de apoio 
que trabalha com metas, sempre querendo ultrapassÃ¡-las. Fico feliz em ouvir a 
secretÃ¡ria Claudia Costim mostrar, em poucas palavras, o trabalho que 
desenvolve Ã  frente da Secretaria. Sabemos que o Ã-ndice de evasÃ£o vem 
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regredindo, apesar do nÃ-vel precÃ¡rio das condiÃ§Ãµes de trabalho. NÃ£o vejo 
condiÃ§Ãµes de progredir sem que haja o perÃ-odo integral para os estudantes. 
Quando se fala em qualidade de ensino universalizado, nÃ£o existe nos Ensinos 
Fundamental e MÃ©dio, nem em quantidade nem em qualidade - temos um ensino 
Ã³rfÃ£o, o que Ã© combatido com instituiÃ§Ãµes como o CIEE e o Instituto 
Unibanco, analisou Arnaldo Niskier.A premiaÃ§Ã£o seguinte foi para o Instituto 
Unibanco, que que realiza o Projeto Jovens do Futuro, cujo objetivo Ã© melhorar 
a qualidade do Ensino MÃ©dio pÃºblico. A iniciativa Ã© desenvolvida em vÃ¡rios 
estado do PaÃ-s, atinge 2,5 milhÃµes de estudantes e chegarÃ¡ Ã  marca de trÃªs 
mil unidades atendidas nos prÃ³ximos trÃªs anos. Em alguns estados, serÃ¡ 
incorporado Ã  administraÃ§Ã£o estadual como polÃ-tica pÃºblica.Ao receber a 
homenagem, a superintendente do Instituto Unibanco, Wanda Engel, que Ã© 
ex-professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), observou 
complementariedade entre os trabalhos premiados. Wanda Engel explicou que sempre
tentou observar o que chamou de o pulo do gato, o ciclo reprodutivo da pobreza 
pois, quando se tira uma pessoa da dificuldade, logo vem outra. A 
superintendente do Instituto acredita que o fator de distribuiÃ§Ã£o de 
oportunidades Ã© a educaÃ§Ã£o. Para Wanda, 11 anos Ã© o mÃ-nimo de escolaridade 
que uma pessoa precise para conseguir algo na vida, mas estamos longe disso.O 
quadro Ã© trÃ¡gico, pois evoluir nestes passos estÃ¡ nos deixando para trÃ¡s. Os
jovens estÃ£o perdendo a perspectiva no futuro. Quando saÃ- do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Instituto Unibanco, foi para 
desenvolver este projeto e observei que, para ter Ãªxito, precisava de 
rentabilidade e um dos grandes avanÃ§os foi identificar o grau de 
desenvolvimento. Hoje temos estes instrumentos e daÃ- surgem as metas. 
Precisamos dar condiÃ§Ãµes para os jovens entrarem no mercado de trabalho e em 
2006 decidimos que nosso foco era o Ensino MÃ©dio. Passamos a oferecer, para as 
escolas do programa, R$ 100 anuais por aluno que cumpriram a meta e as 
responsabilidades. ApÃ³s trÃªs anos, constatamos que aumento de 50% no 
desempenho dos estudantes onde o projeto era aplicado. Com esse resultado em 
mÃ£os, apresentei o projeto a todos os 27 governos do PaÃ-s, mas sÃ³ ParÃ¡, 
CearÃ¡, GoiÃ¡s, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e SÃ£o Paulo toparam. Hoje, 
estamos em 4.117 escolas e nossa prÃ³xima meta Ã© melhor em 15% a mÃ©dia dessas 

 unidades no Ãndice Nacional da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Ideb), avaliou Wanda Engel.A 
menÃ§Ã£o honrosa foi para a diretora do Ciep AdÃ£o Pereira Nunes, Ademilda da 
Silva JosÃ© Maria, Ã  frente da unidade hÃ¡ 16 anos. O Ciep desenvolveu 
ferramenta pedagÃ³gica e, com poucos recursos, conseguiu mobilizar alunos e 
professores visando melhorar o aproveitamento escolar. A professora apresentou 
os resultados de sua iniciativa.Quando assumi, a escola tinha 260 alunos com 
Ideb muito baixo. Em 2009, nossa nota mÃ©dia foi 4,5 e atualmente temos 535 
matriculados. SÃ³ que queremos fechar 2011 com mÃ©dia 5. NÃ£o temos mais evasÃ£o
escolar, e temos projetos que valorizam a cultura, arte e a tecnologia. 
Administrar Ã© importante, mas a pedagogia Ã© mais ainda, analisou Ademilda 
Maria.A professora convidou a coordenadora pedagÃ³gica do Ciep, Gisele Cordeiro,
que deu mais detalhes sobre como funciona a ferramenta pedagÃ³gica.A inovaÃ§Ã£o 
tem a ver com a mudanÃ§a da relaÃ§Ã£o aluno - professor. Nesse contexto, os 
alunos sÃ£o os monitores dos professores - Ã© uma inversÃ£o, que consiste numa 
contribuiÃ§Ã£o por parte dos estudantes na parte tecnolÃ³gica, especialmente. 
Como sÃ£o mais interados com a tecnologia, os alunos dÃ£o dicas, por exemplo, 
sobre como manusear um datashow ou um programa de computador. Com isso, o 
professor passou a olhar o aluno de uma forma diferente e isso fez toda a 
diferenÃ§a, completou Gisele Cordeiro.O presidente do Conselho Empresarial de 
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EducaÃ§Ã£o da ACRJ, Celso Niskier, fez o encerramento da cerimÃ´nia e ressaltou 
a realizaÃ§Ã£o dos educadores presentes ao eventos apÃ³s as homenagens.A palavra
comum em todos os discursos foi meta. Para mim, isso Ã© uma novidade, Ã© o 
renascimento da forÃ§a da educaÃ§Ã£o. Trata-se do novo DNA da educaÃ§Ã£o. Para 
2012, teremos muito trabalho e desafios pela frente. Esse, na verdade, Ã© o 
grande espÃ-rito empreendedor do BarÃ£o de MauÃ¡, concluiu Celso Niskier.[FOTO]
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BlogAdÃ£o!
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livros de EducomunicaÃ§Ã£o para baixar,

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dois livros sobre educomunicaÃ§Ã£o estÃ£o disponÃ-veis para download nosite da 
Rede de ExperiÃªncias em ComunicaÃ§Ã£o, EducaÃ§Ã£o e ParticipaÃ§Ã£o (CEP). 
MÃ-dia e Escola, de Fernando Rossetti, e Educomunicar abordam a comunicaÃ§Ã£o no
ensino.
Acesse o link:
http://www.redecep.org.br/midia_educacao.php
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Mapa da ViolÃªncia lanÃ§ado hoje faz balanÃ§o de 30 anos de homicÃ-dio no Brasil
- Sangari NotÃ-cias
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Mapa da ViolÃªncia lanÃ§ado hoje faz balanÃ§o de 30 anos de homicÃ-dio no Brasil
- Sangari NotÃ-cias
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC quer tornar escolas espaÃ§os de produÃ§Ã£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MinistÃ©rios da Cultura e da EducaÃ§Ã£o querem tornar escolas pÃºblicas espaÃ§o 
de produÃ§Ã£oBrasÃ-lia - Os ministros da Cultura, Ana de Hollanda, e da 
EducaÃ§Ã£o, Fernando Haddad, assinam nesta quinta-feiraacordo de cooperaÃ§Ã£o 
tÃ©cnica sobre a polÃ-tica de cultura para a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica. O objetivo Ã© 
fazer da escola um espaÃ§o deproduÃ§Ã£o. O pacto prevÃª, inicialmente, 
seisaÃ§Ãµesentre as duas pastas, com orÃ§amento estimado em R$ 80 
milhÃµes.Projetos como os pontos deCultura, pontos de MemÃ³ria (museus), as 
Bibliotecas, os agentes de Leitura, o Cine Mais Cultura e os espaÃ§os culturais 
estÃ£o entre as aÃ§Ãµes previstas no acordo a serem implementadas nas escolas 
pÃºblicas a partir do prÃ³ximo ano. A ideia Ã© possibilitar tambÃ©m maior acesso
dos alunos a livros de arte e a demais acervos culturais. EstÃ¡ prevista ainda a
formaÃ§Ã£o continuada dos professores de arte e a definiÃ§Ã£o de uma polÃ-tica 
de cultura para os currÃ-culos escolares.As informaÃ§Ãµes sÃ£o da AgÃªncia 
Brasil
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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Meio Ambiente apoia campanha de eletrorreciclagem

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria
de Estado do Ambiente, realizarÃ¡ entre os dias 19 de dezembro de 2011
e 6 de janeiro de 2012, no Centro Administrativo SÃ£o SebastiÃ£o,
a Campanha Natal da Eletrorreciclagem. A iniciativa Ã© para sensibilizar os
funcionÃ¡rios e visitantes na sede da Prefeitura do Rio para os problemas
causados pela disposiÃ§Ã£o inadequada dos resÃ-duos de equipamentos
eletroeletrÃ´nicos. A campanha ocorrerÃ¡, tambÃ©m, em algumas
estaÃ§Ãµes do MetrÃ´, como General OsÃ³rio, Botafogo, Carioca e Pavuna.
[FOTO]
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Meu Planetinha

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Meu Planetinha

 <COMENTÃRIOS>
Oi amiga,saudades.... faltam quatro dias para o novo ano...Desejo a vocÃª: 365 
dias de Felicidade; 
52 semanas de SaÃºde e Prosperidade;
12 meses de Amor e Carinho;
8760 horas de Paz e Harmonia;
Que neste novo ano vocÃª tenha 2012 motivos para sorrir...e que  possamos trocar
mais experiÃªncias e continuar a fazer a diferenÃ§a na educaÃ§Ã£o!
Beijos
Paz e Luz !! 

Delfina
http://ler-com-prazer.blogspot.com
http://escola-lais-netto-dos-reis.blogspot.com
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Mostra literÃ¡ria da 6Âª CRE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No mÃªs de novembro tivemos a mostra literÃ¡ria da 6ÂªCRE, foi muito legal, nÃ³s
levamos nossos monitores para participarem e trocarem experiÃªncias no evento. 
Muitas escolas com trabalhos maravilhosos....

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de dezembro de 2011
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MÃºsica  na escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora BÃ¡rbara Prudente , regente de EducaÃ§Ã£o Infantil, sabe da 
importÃ¢ncia da mÃºsica para os pequenos. As turmas atendidas pela professora 
BÃ¡rbara vivem cantando por todos os lados da escola, afinal quem canta seus 
males espanta. A atividade Ã© importante para trabalhar, 
ritmo,memÃ³ria,coordenaÃ§Ã£o,ludicidade e hÃ¡bitos e atitudes. Veja o vÃ-deo:

 [VÃDEO]
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O Mundo Fora do Ovo - Santander PrÃ¡ticas de EducaÃ§Ã£o para Sustentabilidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Mundo Fora do Ovo - Santander PrÃ¡ticas de EducaÃ§Ã£o para Sustentabilidade
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OpiniÃ£o: Papel da escola Ã© ensinar a aprender e nÃ£o sÃ³ transmitir conteÃºdo
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OpiniÃ£o: Papel da escola Ã© ensinar a aprender e nÃ£o sÃ³ transmitir conteÃºdo
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ParabÃ©ns para nossa equipe, mais uma vitÃ³ria!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Fenomenal!!!
ParabÃ©ns para nÃ³s!!!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns para toda a equipe do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes por mais esse 
reconhecimento pelo belo trabalho realizado.
Um abraÃ§o da equipe do Bairro Educador

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada queridos....o Bairro Educador Ã© um mega parceiro!
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PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2011Ã€ SenhoraAdemilda da Silva JosÃ© 
MariaDiretora do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes

Prezada Senhora,

A AssociaÃ§Ã£o Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ, ao longo de sua histÃ³ria 
consolidou-se como relevante fÃ³rum de debate de idÃ©ias e projetos, sempre 
buscando a interaÃ§Ã£o entre a sociedade civil, iniciativa privada e governo.
Neste contexto, a Ã¡rea educacional vem merecendo da ACRJ destaque em diversas 
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aÃ§Ãµes do seu Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o, notadamente o PrÃªmio BarÃ£o 
de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o, que visa prestigiar as empresas que mais se destacaram em
favor do desenvolvimento/estÃ-mulo Ã  educaÃ§Ã£o no Estado do Rio de Janeiro.
O jÃºri do PrÃªmio BarÃ£o de MauÃ¡ - EducaÃ§Ã£o 2011 - formado pelo presidente 
do Conselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o, Celso Niskier e os conselheirosAndre 
Kischinevsky, Beatriz Maria AlquÃ©resGustavo CorrÃªa Bezerra de Araujo, HÃ©lio 
Alonso, Marco Dal Pozzo e Paulo Pimenta Gomes - reuniu-se na sede da ACRJ no dia
29.11, e elegeu as trÃªs empresas vencedoras de 2011:
CIEE Rio - PROGRAMA APRENDIZ LEGALINSTITUTO UNIBANCO - PROJETO JOVEM DE 
FUTUROSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DO RIO - PROGRAMA ESCOLAS DO AMANHÃƒ
MenÃ§Ã£o HonrosaCIEP DR. ADÃƒO PEREIRA NUNES
Dessa forma, Ã© com grande satisfaÃ§Ã£o que convidamos Vossa Senhoria para 

 receber a MenÃ§Ã£o Honrosa doPRÃŠMIO BARÃƒO DE MAUÃ - EDUCAÃ‡ÃƒO 2011, na 
CerimÃ´nia que serÃ¡ realizada no prÃ³ximo dia 13 de dezembro, terÃ§a-feira, Ã s
17h, em nossa sede - AuditÃ³rio Ruy Barreto, 12 andar - ocasiÃ£o em que oCIEP 
DR. ADÃƒO PEREIRA NUNESterÃ¡ a oportunidade de apresentar informaÃ§Ãµes 
institucionais. Contamos com a confirmaÃ§Ã£o da sua presenÃ§a ou a indicaÃ§Ã£o 
de um representante nesta importante solenidade.
Quereremos, em nome de toda a Diretoria da entidade e em nosso prÃ³prio nome, 
renovar as expressÃµes de alta consideraÃ§Ã£o e apreÃ§o.

Atenciosamente,
Antenor Barros LealPresidente

Celso NiskierPresidenteConselho Empresarial de EducaÃ§Ã£o
Copem/ACRJ/tmr/carfinalistas-2011/car061
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Projeto PÃ‰ DE VENTO: ConheÃ§a as diferenÃ§as entre os mÃ©todos de alfabeti...
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Projeto PÃ‰ DE VENTO: ConheÃ§a as diferenÃ§as entre os mÃ©todos de alfabeti...: 
DIFERENÃ‡AS ENTRE OS MÃ‰TODOS DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO   FÃ´nico  Enfatiza as 
relaÃ§Ãµes sÃ-mbolo-som. HÃ¡ duas "correntes". Na sintÃ©tica, o aluno conh...
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto PÃ‰ DE VENTO: DIAGNÃ“STICO DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO PARA CONHECER SUA NOV...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto PÃ‰ DE VENTO: DIAGNÃ“STICO DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO PARA CONHECER SUA NOV...: 
Professores alfabetizadores carregam dentro de sÃ- uma certa ansiedade e ao 
tÃ©rmino do ano letivo sempre nos perguntamos porque, embora nos ...
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana da capacitaÃ§Ã£o de EI.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o Infantil (GEI) propÃµe a realizaÃ§Ã£o da Semana de 
FormaÃ§Ã£o Para Profissionais da EducaÃ§Ã£o Infantil nas instituiÃ§Ãµes que 
atendem Ã  prÃ©-escola e creche desta Secretaria, de 15 a 21 de dezembro de 
2011, durante o horÃ¡rio normal de funcionamento das unidades escolares, 
respeitando a carga horÃ¡ria dos profissionais envolvidos.2.  Esta aÃ§Ã£o de 
formaÃ§Ã£o torna-se importante e necessÃ¡ria para que questÃµes pertinentes ao 
cotidiano da EducaÃ§Ã£o Infantil sejam estudadas, analisadas, debatidas, 
resignificadas e registradas, proporcionando um momento Ã-mpar de interaÃ§Ã£o e 
crescimento do grupo de profissionais, com vistas Ã  melhoria da qualidade do 
atendimento.3.  Para este momento, sugerimos algumas atividades que apresentamos
no anexo desta circular. A equipe da direÃ§Ã£o poderÃ¡ rever esta proposta de 
estudo, considerando a carga horÃ¡ria de seus profissionais, de modo que a mesma
fique assegurada. 4.  Uma ideia interessante seria a parceria de unidades 
escolares para aproveitar esta oportunidade em conjunto. Com certeza, desta 
maneira, o estudo e o debate torna-se mais rico e significativo.5.  Os vÃ-deos 
indicados para os dias 15 a 20/12 fazem parte da coleÃ§Ã£o IHA CapacitaÃ§Ã£o - 
Instituto Helena Antipoff, produzida pela MultiRio e distribuÃ-da a todas as 
escolas municipais da rede. Sugerimos o emprÃ©stimo dos mesmos a escolas 
vizinhas e posterior gravaÃ§Ã£o em DVD para compor o acervo da instituiÃ§Ã£o. O 
vÃ-deoPREFEITURADA  CIDADE DO RIO DE JANEIROSECRETARIA  MUNICIPAL DE 
EDUCAÃ‡ÃƒOSUBSECRETARIA  DE ENSINOCOORDENADORIA  DE EDUCAÃ‡ÃƒORua  Afonso 
Cavalcanti, nÂº 455 - sala 412- Bl.1 - CASSCidade  Nova - Rio de Janeiro - RJ - 
CEP: 20211-901Telefone:  (21) 2976-2300

Folha nÂº 02 da Circular E/SUBE/CED nÂº 185, de 05/12/2011.
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sugerido para o dia 21/12 estÃ¡ disponÃ-vel no site YouTube.
6.  Esperamos que todos possam usufruir da Semana de FormaÃ§Ã£o! Qualquer 
dÃºvida, acesse www.rioeducainfancia.blogspot.com, envie um e-mail para 
geisme@rioeduca.net ou telefone para 2976-2558.
Solicitamos ampla divulgaÃ§Ã£o. Desde jÃ¡, agradecemos.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-de-games-educativos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site de games educativos !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ludo Educa JogosO Ludo Educa Jogos Ã© um portal para pessoas a partir de 4 anos 
de idade.O site abriga vÃ¡rios jogos educativos gratuitos e de diversos 
assuntos!Seja bem-vindo, jogue, divirta-se, aprenda.

http://www.ludoeducajogos.com.br/home
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um aliado lÃºdico no combate Ã  evasÃ£o escolar - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Um aliado lÃºdico no combate Ã  evasÃ£o escolar - O Globo
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de dezembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VÃ-deos educativos no You tube!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
YouTube lanÃ§a serviÃ§o exclusivo para escolasYouTube for Schools vai reunir 
vÃ-deos educativos de temas como histÃ³ria e matemÃ¡tica, filtrando conteÃºdos 

 que sÃ£o considerados motivos de distraÃ§Ã£o dos alunos[VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vol. 19, No 22 (2011)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Vol. 19, No 22 (2011)
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3\adaoblogado.blogspot.com.br.2012.txt
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

85 cursos online grÃ¡tis da FundaÃ§Ã£o Bradesco que vocÃª deveria conhecer 
http://canaldoensino.com.br/blog/85-cursos-online-gratis-da-fundacao-bradesco-qu
e-voce-deveria-conhecer-2
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
2012.Assunto:
OrientaÃ§Ãµes sobre RecuperaÃ§Ã£o para Alunos do 1Âº, 2Âº e 3Âº Anos em 2012

Sr(a). Coordenadora
de E/SUBE/CRESr(a). Assistente de
IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE Sr(a). Gerente da
E/SUBE/CRE/GEDSr(a). Diretor(a) de
Unidade Escolar
 Solicitamos que, para o 1Âº, 2Âº e 3Âº
Anos, todas as Unidades Escolares iniciem atividades de recuperaÃ§Ã£o paralela e
reforÃ§o escolar jÃ¡ na primeira semana de aulas. Para tal, encaminhamos 
listagem
de todos os alunos do 1Âº, 2Âº e 3Âº Anos, conceituados com I e/ou reprovados 
por
falta, contendo seus conceitos, mÃ©dias e notas das provas bimestrais. Esses
alunos devem receber atenÃ§Ã£o prioritÃ¡ria neste ano. Os professores desses 
alunos devem,
desde o primeiro dia letivo, utilizar o momento previsto, na rotina diÃ¡ria,
para recuperaÃ§Ã£o paralela desses educandos, na qual devem seguir as 
orientaÃ§Ãµes
do livro Leitura e Escrita - 1Âº e 2Âº Anos, organizado pela ProfÂª Iza
Locatelli, e fazer uso, em seu trabalho pedagÃ³gico, de atividades diferenciadas
e dos cadernos de apoio pedagÃ³gico de anos anteriores.Enfatizamos que esses
alunos devem merecer, durante todo este ano letivo, atenÃ§Ã£o especial da 
escola,
principalmente nas atividades de reforÃ§o, de recuperaÃ§Ã£o paralela e no
contraturno. As atividades serÃ£o acompanhadas por todas as instÃ¢ncias desta
Secretaria.  Informamos
que esses alunos participarÃ£o da AvaliaÃ§Ã£o DiagnÃ³stica que serÃ¡ realizada 
em
marÃ§o.
Verificamos
que, nessa listagem, no 3Âº Ano, hÃ¡ situaÃ§Ãµes finais dereprovaÃ§Ã£o que 
precisam
ser retificadas. HÃ¡ diversos casos de alunos com dois ou trÃªs conceitos 
positivos
(MB, B ou R), inclusive com mÃ©dia anual superior a 5,0, mas reprovados, e nÃ£o
por faltas. Lembramos que, de acordo com a legislaÃ§Ã£o, o desempenho do
aluno durante o ano deve prevalecer sobre o resultado do Ãºltimo bimestre.
Pedimos, pois, que cada escola analise com cuidado sua listagem, para
reclassificar esses alunos de imediato. Reafirmamos a importÃ¢ncia
desta aÃ§Ã£o pedagÃ³gica para o Ãªxito da alfabetizaÃ§Ã£o desses alunos, que, 
por
seus resultados, necessitam de olhar atento e acolhedor, alÃ©m de aÃ§Ãµes 
efetivas
e apoio de toda a escola.Agradecemos sua valiosa
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colaboraÃ§Ã£o.
Atenciosamente,

 <COMENTÃRIOS>
Oi! Muito legal o seu blog. Minha visita habitual estÃ¡ garantida. Beijos.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada querida, visite sempre...
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desenhe-mata-atlantica-e-ajude-preserva.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desenhe a Mata AtlÃ¢ntica e ajude a preservÃ¡-la A preservaÃ§Ã£o da floresta 
depende de cada um de nÃ³s. Participe do concurso de desenhos sobre a Mata 
AtlÃ¢ntica e aproveite para colocar em aÃ§Ã£o toda a sua criatividade. As 
inscriÃ§Ãµes vÃ£o atÃ© o dia 10/02

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Acesse o link:

[FOTO]
http://api.ning.com/files/kWnMMx7j9x6A0xcBfC-3PhyozF*RX*1j5QkXcoHdLDc2V7pB9*xNlA
qXWZwjkRZVEEt009CDbpgYXvfrLnZj9ySTysqctCph/MECANICA_CONCURSO_DESENHOS.jpg
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diversos-cursos-gratuitos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Diversos cursos gratuitos disponibilizados pela Fundec/RJUNET Beira MarRua 
Morais e Silva, 56Tel.: 3673-3486
- InglÃªs em 02 MÃ³dulos: BÃ¡sico e IntermediÃ¡rio (Em convÃªnio com o SESI)
Jovens acima de 14 anosEnsinofundamental completo- Espanhol em 02 MÃ³dulos: 
BÃ¡sico e IntermediÃ¡rio (Em convÃªnio com o SESI)
Jovens acima de 14 anos
Ensino fundamental completo-InformÃ¡ticaBÃ¡sica (Em convÃªnio com o SESI)
Jovens acima de 14 anos
Estar alfabetizado(a)
CURSOS DE QUALIFICAÃ‡ÃƒOPROFISSIONAL
- Cabeleireiro
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Jovens acima de 16 anos
Estar alfabetizado(a)
- Manicure
Jovens acima de 16 anos
Estar alfabetizado(a)
CURSOS PREPARATÃ“RIOS
- PEF (PreparatÃ³rio para as InstituiÃ§Ãµes Estaduais e Federais de Ensino)- 
PREENEM ( PreparatÃ³rio para o Exame Nacional do Ensino MÃ©dio e Vestibulares)
UNET CentenÃ¡rioRua Dr. Manoel Reis, 881
AGUARDAR PUBLICAÃ‡ÃƒO DE EDITAL PARA NOVAS TURMAS (consultar o site da FUNDEC)
http://canaldoensino.com.br/blog/diversos-cursos-gratuitos-disponibilizados-pela
-fundec-rj
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edital-2012-doutorado-o-diretor-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Edital 2012 - Doutorado
O Diretor do NÃºcleo de Tecnologia Educacional para a SaÃºde da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes, torna pÃºblico, para 
conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as inscriÃ§Ãµes para o 
ingresso no Curso de Doutorado do Programa de PÃ³s-graduaÃ§Ã£o EducaÃ§Ã£o em 
CiÃªncias e SaÃºde.I - Das InscriÃ§ÃµesI.1.- PerÃ-odo de recebimento das 
inscriÃ§Ãµes.
As solicitaÃ§Ãµes de inscriÃ§Ã£o serÃ£o recebidas de 16/04 a 24/04/12 em 
envelope lacrado.I.2.- Local e HorÃ¡rio.
Secretaria de PÃ³s-graduaÃ§Ã£o do NUTES/CCS, situada Ã  Av. Carlos Chagas Filho,
373, Bloco A, sala 32, Cidade UniversitÃ¡ria - CEP 21941-902 - Rio de Janeiro - 
RJ, das 10 h Ã s 15 h.http://www.nutes.ufrj.br/doutorado
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fundacao-de-apoio-escola-tecnica-faetec.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FUNDAÃ‡ÃƒO DE APOIO Ã€ ESCOLA TÃ‰CNICA - FAETECCHAMADA PARA CADASTRO
EM VISTAS A CONTRATAÃ‡ÃƒO POR TEMPO DETERMINADOEDITAL NÂº 001/2012
1 - DO OBJETO
O Presidente da FundaÃ§Ã£o de Apoio Ã  Escola TÃ©cnica - FAETEC, vinculada a 
SecretÃ¡ria de CiÃªncia Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro - SECT, com sede 
Ã  Rua Clarimundo de Melo, nÂº847, Quintino BocaiÃºva, no uso de suas 
atribuiÃ§Ãµes, torna pÃºblico que estarÃ¡ aberto o cadastro para os interessados
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na contrataÃ§Ã£o por tempo determinado de Professor FAETEC I, Professor 
Instituto Superior, Especialista TÃ©cnico PedagÃ³gico e Instrutor de acordo com 
a Lei nÂº 4599/2005, alterada pela Lei nÂº 5490/2009 e na conformidade de que 
estabelece a Portaria FAETEC/PR nÂº 340, de 25 de janeiro de 2012.
2- DO CADASTRO GERAL
O cadastro para contrataÃ§Ã£o por tempo determinado serÃ¡ realizado no perÃ-odo 
compreendido entre 30 de janeiro de 2012 a partir das 10:00h atÃ© 14 de 
fevereiro de 2012 atÃ© as 18:00h.
2.1 - Os candidatos interessados Ã  contrataÃ§Ã£o temporÃ¡ria de que trata o 
presente Edital deverÃ£o cadastrar-se preenchendo ficha de inscriÃ§Ã£o, por meio
eletrÃ´nico, atravÃ©s da internet, no endereÃ§o eletrÃ´nicowww.faetec.rj.gov.br.
2.2 - PoderÃ£o candidatar-se Ã  contrataÃ§Ã£o temporÃ¡ria, brasileiros e 
estrangeiros que preencham os requisitos constantes do presente Edital.
2.3 - O preenchimento do cadastro Ã© de inteira responsabilidade do candidato.
NÃ£o serÃ£o realizados cadastros condicionais e/ou extemporÃ¢neos, nem aceitos 
via postal ou por fax.
2.4 - O candidato que declarar falsamente qualquer informaÃ§Ã£o serÃ¡ excluÃ-do 
do processo, se confirmada tal situaÃ§Ã£o, sujeitando-se Ã s conseqÃ¼Ãªncias 
legais pertinentes.
2.5 - SÃ³ serÃ¡ aceito um Ãºnico cadastro, por candidato.
Em havendo mais de um cadastro, prevalecerÃ¡ o de data/hora mais recentes.
2.6 - Constituem prÃ©-requisitos para o cadastro
2.6.1 - Ter no mÃ-nimo, 18(dezoito) anos atÃ© a data da contrataÃ§Ã£o;
2.6.2 - Estar quite com as obrigaÃ§Ãµes eleitorais e, se do sexo masculino, 
tambÃ©m com as militares;
2.6.3 - Possuir escolaridade exigida para o exercÃ-cio do cargo bem como os 
demais requisitos bÃ¡sicos na data de contrataÃ§Ã£o;
2.6.4 - NÃ£o ter firmado contrato temporÃ¡rio, com fundamento da Lei 4599/05, 
terminado a menos de 12(doze) meses da data da contrataÃ§Ã£o decorrente desta 
Portaria.
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o-senac-amplia-ainda-mais-o-seu.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Senac amplia ainda mais o seu compromisso com o paÃ-s ao oferecer, aos 
brasileiros de baixa renda, vagas gratuitas em diversoscursos, da FormaÃ§Ã£o 
Inicial ao NÃ-vel TÃ©cnico.
Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado 
pelo Decreto 6633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade 
significaeducaÃ§Ã£oprofissional de qualidade para que milhares de pessoas possam
planejar seus estudos e ter maisoportunidadedetrabalhoeemprego.O que Ã© o 
Programa Senac de Gratuidade?
O Programa Senac de Gratuidade, tambÃ©m conhecido como PSG, Ã© mais uma aÃ§Ã£o 
da InstituiÃ§Ã£o para promover a inclusÃ£o social. O PSG oferece, a partir de 
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2009, vagas gratuitas em cursos de educaÃ§Ã£o profissional, da FormaÃ§Ã£o 
Inicial e do NÃ-vel TÃ©cnico, com custo zero Ã  populaÃ§Ã£o brasileira de baixa 
renda.Como o Programa funciona?
Como estÃ¡ presente por todo o Brasil, trabalhando com diferentes realidades, o 
Senac de cada estado irÃ¡ anunciar Ã  populaÃ§Ã£o, por meio de jornais ou outros
meios de comunicaÃ§Ã£o, os cursos disponÃ-veis, o nÃºmero de vagas, as unidades 
que realizarÃ£o os cursos e os turnos em que eles serÃ£o oferecidos.Quem pode 
participar do Programa?
O PSG foi criado para atender Ã s necessidades da populaÃ§Ã£o de baixa renda. Ou
seja, pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa nÃ£o ultrapasse um salÃ¡rio 
mÃ-nimo e meio - a referÃªncia Ã© o salÃ¡rio mÃ-nimo federal. Os candidatos a 
essas vagas devem ser alunos que estejam cursando, ou jÃ¡ tenham concluÃ-do, a 
educaÃ§Ã£o bÃ¡sica e trabalhadores empregados ou desempregados. Ã‰ importante 
dizer que os que atenderem as duas condiÃ§Ãµes - aluno e trabalhador - terÃ£o 
prioridade.Como posso me candidatar?
Primeiramente, Ã© preciso calcular a renda bruta de todos os membros de sua 
famÃ-lia. Por exemplo, somando todos os salÃ¡rios e dividindo esse total por 
todos os comp onentes que dividem a mesma moradia. Se a mÃ©dia for atÃ© 1,5 
salÃ¡rio mÃ-nimo federal, vocÃª poderÃ¡ concorrer a uma vaga no PSG. Lembrando 
que entende-se por grupo familiar, alÃ©m do prÃ³prio candidato, o conjunto de 
pessoas que residam na mesma moradia que o candidato que, cumulativamente, 
usufruam da renda bruta mensal familiar e tenham com o candidato algum dos 
seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, mÃ£e, madrasta, cÃ´njuge, 
companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmÃ£o(Ã£) ou avÃ´(Ã³). Qualquer dÃºvida, 
Ã© sÃ³ procurar a unidade do Senac mais prÃ³xima de vocÃª.Como me inscrevo no 
Programa?
Basta vocÃª preencher uma ficha com informaÃ§Ãµes pessoais, que estarÃ¡ 
disponÃ-vel nas unidades do Senac, ou, em alguns casos, nos sites especÃ-ficos 
de cada estado e assinar uma autodeclaraÃ§Ã£o de renda, que estarÃ£o 
disponÃ-veis nas unidades do Senac. Esses documentos estarÃ£o disponÃ-veis nas 
unidades do Senac, ou, em alguns casos, nos sites especÃ-ficos de cada estado. 
SÃ³ serÃ¡ permitida a inscriÃ§Ã£o em um Ãºnico curso, por vez.PSG por todo o 
Brasil:
Para concorrer a uma vaga no Programa Senac de Gratuidade, informe-se no Senac 
em seu estado para saber mais informaÃ§Ãµes sobre os cursos disponÃ-veis, o 
nÃºmero de vagas, os turnos e as unidades em que eles serÃ£o oferecidos.Clique 
no Link:
http://www.senac.br/psg/regionais.shtmlVeja detalhes completos dos Cursos e 
Saiba mais sobre o SENAC no link acima.
Fonte:Senac
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OSENAI do Riovai oferecer neste ano mais deseis mil vagas gratuitas para cursos 
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tÃ©cnicos no estado. SÃ£o vagas doPronatec(Programa Nacional de Acesso ao Ensino
TÃ©cnico e Emprego), que tem o objetivo de ampliar e tornar mais fÃ¡cil o acesso
Ã educaÃ§Ã£o profissional. PoderÃ£o se inscreveralunos das escolas estaduais, 
que estejam cursando o2Âº ou o 3Âº ano do Ensino MÃ©dio.

As inscriÃ§Ãµes para as3.795 vagasoferecidas nesteprimeiro semestrepoderÃ£o ser 
feitas de30 de janeiro a 22 de fevereiro, nosite da Secretaria de Estado de 
EducaÃ§Ã£o(www.rj.gov.br/web/seeduc), que tambÃ©m ficarÃ¡ responsÃ¡vel pela 
seleÃ§Ã£o dos candidatos. O processo seletivo levarÃ¡ em conta o desempenho 
escolar dos candidatos. Nosegundo semestre, serÃ£o oferecidas mais2.475 vagas.

As oportunidades neste primeiro semestre sÃ£o para os cursos tÃ©cnicos 
emAdministraÃ§Ã£o(JacarepaguÃ¡ e Nova Friburgo),Alimentos(Vassouras),AutomaÃ§Ã£o
Industrial(Benfica, Duque de Caxias, ItaguaÃ-, JacarepaguÃ¡, MacaÃ©, NiterÃ³i e 
Volta Redonda),ComunicaÃ§Ã£o Visual(MaracanÃ£),Design de 
MÃ³veis(PetrÃ³polis),EdificaÃ§Ãµes(Tijuca),EletrÃ´nica(Barra Mansa, Benfica, 
JacarepaguÃ¡ e Nova IguaÃ§u),EletrotÃ©cnica(Campos, JacarepaguÃ¡, PetrÃ³polis, 
MacaÃ©, NiterÃ³i, Santa Cruz e Volta 
Redonda),InformÃ¡tica(MaracanÃ£),LogÃ-stica(MacaÃ© e NiterÃ³i),ManutenÃ§Ã£o 
Automotiva(Resende e Tijuca),MecÃ¢nica(Barra Mansa, Campos, ItaguaÃ-, MacaÃ©, 
NiterÃ³i, Nova Friburgo, PetrÃ³polis, Resende, Santa Cruz e Volta 
Redonda),MultimÃ-dia(MaracanÃ£),PetrÃ³leo e GÃ¡s(Benfica, Campos e 
MacaÃ©),RefrigeraÃ§Ã£o e ClimatizaÃ§Ã£o(JacarepaguÃ¡),SeguranÃ§a do 
Trabalho(Barra Mansa, Duque de Caxias e MaracanÃ£) eSolda(PetrÃ³polis, NiterÃ³i,
Nova IguaÃ§u, Resende, Santa Cruz e Volta Redonda).

As aulas serÃ£o ministradas de segunda Ã  sexta, nos turnos da manhÃ£, tarde e 
noite, dependendo do curso e da unidade escolhida. Os cursos tÃ©cnicos do SENAI 
- com Diploma de TÃ©cnico de NÃ-vel MÃ©dio - oferecem teoria e prÃ¡tica em 
oficinas e laboratÃ³rios que reproduzem o ambiente real das indÃºstrias.De 
acordo com oestudo DecisÃ£o Rio, doSistema FIRJAN, o Rio de Janeiro vai 
receber,atÃ© 2013, investimentos pÃºblicos e privados que somamR$ 181,4 
bilhÃµes. Assim, os jovens que optarem pela Ã¡rea tÃ©cnica terÃ£o boas 
oportunidades de inserÃ§Ã£o no mercado de trabalho.

Os estudantes interessados em se inscrever nos cursos tÃ©cnicos podem participar
do programa de orientaÃ§Ã£o profissionalTerÃ§as sem DÃºvidas no SENAI, que 
acontecerÃ¡ nodia 7 de fevereiro. No evento, serÃ£o tiradas as dÃºvidas sobre os
cursos, o processo de inscriÃ§Ã£o e tambÃ©m sobre como Ã© o dia a dia do 
profissional de cada uma das carreiras possibilitadas pelos 
cursos.AsinscriÃ§Ãµespara oTerÃ§as sem DÃºvidaspodem ser feitas 
emwww.firjan.org.br/semduvidas. Mais informaÃ§Ãµes sobre as vagas do SENAI no 
Pronatec tambÃ©m podem ser consultadas emwww.vocenaindustria.com.br.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

SeleÃ§Ã£o de Doutorado em Geografia

O Instituto de Geografia (IGEOG) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ)faz saber aos interessados que no perÃ-odo de16 a 31 de janeiroestarÃ£o 
abertas as inscriÃ§Ãµespara a seleÃ§Ã£o dos candidatos ao Programa de 

 PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Geografia, Curso de Doutorado,Ãrea de ConcentraÃ§Ã£o em 
GestÃ£o e EstruturaÃ§Ã£o do EspaÃ§o GeogrÃ¡ficopara turmacom inÃ-cio em 2012 / 
1Âº semestre.

http://www.uerj.br/arq/2011/12/edital_doutorado_geografia_uerj2012.pdf
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SENAC RIO seleciona estagiÃ¡rios:

Estudantes a partir do 4Âº perÃ-odo dos seguintes cursos de 
GraduaÃ§Ã£o/TecnÃ³logos: Pedagogia, AdministraÃ§Ã£o, Letras, Jornalismo, TI, 
Economia, Contabilidade, Eng. ProduÃ§Ã£o.

Os interessados devem enviar currÃ-culo no corpo do e-mail para 
rj.gentegestao@yahoo.com.br mencionando no campo assunto "EstÃ¡gio - (nome do 
curso)".
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr(a) Diretor(a) da DivisÃ£o de
EducaÃ§Ã£o,
 A
UNICOM/COMLURB, em apoio Ã  educaÃ§Ã£o ambiental formal, dÃ¡ continuidade ao
Programa de EducaÃ§Ã£o Social Ambiental desenvolvido com o objetivo de formar
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cidadÃ£os responsÃ¡veis em relaÃ§Ã£o Ã  limpeza urbana, Ã  preservaÃ§Ã£o do meio
ambiente e Ã s atitudes de civilidade e cidadania, para mitigar o problema do
lixo descartado de forma inadequada. Ao disponibilizar um conjunto de aÃ§Ãµes
pedagÃ³gicas com Ãªnfase nas questÃµes socioambientais, a UNICOM se propÃµe a
socializar orientaÃ§Ãµes e conhecimentos visando sensibilizar e mobilizar os
participantes e alavancar o processo de mudanÃ§a de atitudes necessÃ¡rias a uma
sociedade melhor. Buscando
fomentar a relaÃ§Ã£o entre as escolas municipais e a COMLURB, e na certeza do
interesse dos educadores em participar deste esforÃ§o pedagÃ³gico, enviamos este
documento para orientar sobre o modelo de agendamento das aÃ§Ãµes, informar o 
rol
de atividades ofertadas e os temas das palestras que poderÃ£o se realizar nos
diferentes ambientes escolares, tais como: Centros de Estudo, ReuniÃ£o de pais,
Palestras ComunitÃ¡rias e outros projetos escolares com os quais possamos
contribuir de forma contextualizada e agregadora. 
1 - Palestras:CAMINHOS DO LIXO O LIXOLIXO E AQUECIMENTO GLOBAL LIXO NO RIO DE 
JANEIROCOMO PARTICIPAR DA COLETA SELETIVA EDUCAÃ‡ÃƒO AMBIENTAL (PROFESSORES)O 
LIXO E A DENGUE SUSTENTABILIDADE QUESTÃ•ES ECOLÃ“GICAS SOBRE NÃ“S E O
LIXO CONSUMO

 SUSTENTÃVEL
2 - Teatro Itinerante/ GalpÃ£o com Porta Aberta:EndereÃ§o: Rua Padre
Leonel Franca, s/nÂº - GÃ¡vea (em frente ao PlanetÃ¡rio da GÃ¡vea/ PUC)PeÃ§a: No
Reino de
LimpezolÃ¢ndiaData: Ãºltima sexta-feira
de cada mÃªs PerÃ-odo: marÃ§o a
novembroHorÃ¡rio: 9h Ã s 12h NÂº de
alunos: 40
3 - Oficina Brinquedoteca EcolÃ³gica:EndereÃ§o: Rua Padre
Leonel Franca, s/nÂº - GÃ¡vea (em frente ao PlanetÃ¡rio da GÃ¡vea/ PUC)Data: 
Ãºltima terÃ§a-feira
de cada mÃªs PerÃ-odo: marÃ§o a
novembroHorÃ¡rio: 14h Ã s 16h NÂº de
alunos: 25
4 - Outras:PeÃ§as
teatrais temÃ¡ticas com abordagem socioambiental (Grupos Porta Aberta e Chegando
de Surpresa);Jogos
temÃ¡ticos (Civilidade, Lixo e Meio Ambiente): atividade interativa com foco nas
atitudes de convivÃªncia social e consciÃªncia ecolÃ³gica;Visitas
Guiadas e Oficinas de Reaproveitamento (GalpÃ£o das Artes Recicladas).

OBS. Cabe ressaltar que as aÃ§Ãµes dos blocos 2, 3 e 4 ficam
condicionadas a contrataÃ§Ã£o prÃ©via do apoio logÃ-stico de transporte, cuja
responsabilidade cabe ao solicitante.
Aproveitamos para solicitar que estendam esta divulgaÃ§Ã£o Ã s
escolas pertencentes Ã  sua CRE.

Contatos:InformaÃ§Ãµes
e agendamentos: tels.: 2214-7079 (Lygia) - 2244-4739 (Juliana / Viviane)OfÃ-cios
de solicitaÃ§Ã£o por email: lygia.comlurb@pcrj.rj.gov.br; ou Fax: 2244-4733 
(UNICOM) EndereÃ§o:

 Rua Professor Ãlvaro Rodrigues, 243 - Botafogo - CEP 22280-040HorÃ¡rio
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de atendimento: 09:00 h Ã s 16:00 h (impreterivelmente)
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VI Curso de AtualizaÃ§Ã£o:"A Teoria e as QuestÃµes PolÃ-ticas
da DiÃ¡spora Africana nas AmÃ©ricas"

O Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-americanos (PROAFRO) 
do Centro de CiÃªncias Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Criola, atravÃ©s do Programa MultiVersidade Criola , um espaÃ§o de formaÃ§Ã£o 
feminista e anti-racista para mulheres negras,, em parceria com a Universidade 
do Texas em Austin, atravÃ©s do Centro de Estudos Africanos e Afro-americanos 

 (CAAAS), do Departamento de Estudos da Ãfrica e da DiÃ¡spora Africana, e do 
Instituto de Estudos Latino Americanos Teresa Lozano Long (LILLAS), torna 
pÃºblico a abertura de inscriÃ§Ãµes para selecionar alunas e alunos para o VI 
Curso de AtualizaÃ§Ã£o: "A Teoria e as QuestÃµes PolÃ-ticas da DiÃ¡spora 
Africana nas AmÃ©ricas".

O curso oferece20 vagas. E serÃ¡ realizado nas dependÃªncias da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ã ssegundas e quartas-feiras, de13h Ã s 18h, no
perÃ-odo de18/06a27/07de 2012, com carga horÃ¡ria total de 60h. SerÃ¡ 
considerada aprovada a aluna e o aluno que atender aos critÃ©rios de avaliaÃ§Ã£o
do curso: 1) freqÃ¼Ãªncia de atÃ© 75% do total de horas do curso, 2) apresentar 
resumo e perguntas para debate em pelo menos 2 aulas, 3) entrega de um paper 
acadÃªmico ao final do curso, de 15 Ã  20 pÃ¡ginas, baseado em trabalho 
etnogrÃ¡fico, de arquivo ou de carÃ¡ter sociolÃ³gico, com foco no Brasil

PoderÃ£o se inscrever para a seleÃ§Ã£o ativistas dos movimentos sociais, negro e
de mulheres negras, bem como estudantes universitÃ¡rias/os em nÃ-vel de 
graduaÃ§Ã£o e pÃ³s-graduaÃ§Ã£o.

CONDIÃ‡Ã•ES PARA PARTICIPAÃ‡ÃƒO:

a) Ter no mÃ-nimo domÃ-nio intermediÃ¡rio da lÃ-ngua inglesa para leitura e 
compreensÃ£o
b) Ter disponibilidade de tempo de no mÃ-nimo 15 horas semanais para freqÃ¼entar
as aulas e para a leitura da bibliografia.
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. As/os interessadas/os deverÃ£o preencher esta ficha, enviÃ¡-la por e-mail para
diasporaafricana@criola.org.br anexando um curriculum vitae (trÃªs pÃ¡ginas no 
mÃ¡ximo) com informaÃ§Ãµes sobre formaÃ§Ã£o, a aÃ§Ã£o antirracista e feminista, 
participaÃ§Ã£o em eventos acadÃªmicos e/ou ativistas. A ficha de inscriÃ§Ã£o e o
curriculum vitae sÃ³ serÃ£o aceitos por e-mail e deverÃ£o ser enviados no 
perÃ-odo de19/12/2010 Ã  29/02/2011.

A lista com o nome d@s selecionad@s para o curso serÃ¡ publicada no site de 
Criola e do PROAFRO no dia23/03/2012.
http://www.neab-proafro.uerj.br/images/Edital_2012.pdf
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: Atividades com o Almanaque de FÃ©rias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nÂº
05 Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2012.

Sr(a). Coordenadora
de E/SUBE/CRESr(a). Assistente de
IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE Sr(a). Gerente da
E/SUBE/CRE/GEDSr(a). Diretor(a) de
Unidade Escolar
 Informamos que, para as turmas do 1Âº
ao 4Âº Ano, as primeiras duas semanas devem ser dedicadas Ã  correÃ§Ã£o e 
revisÃ£o
das atividades do Almanaque de FÃ©rias, que os alunos receberam em novembro de
2011. Para os alunos repetentes do 4Âº Ano, que nÃ£o receberam esse almanaque,
lembramos que, se nÃ£o houver sobras na escola, ele pode ser baixado da
intranet.Com o objetivo de auxiliar
os professores nessas atividades, as escolas estÃ£o recebendo um caderno
contendo sugestÃµes de planejamento e de desenvolvimento da dinÃ¢mica das aulas
para um perÃ-odo de, aproximadamente, quinze dias.Esse
material tem, como
suporte, as orientaÃ§Ãµes presentes no livro Leitura e Escrita 1Âº e 2Âº anos, 
elaborado sob a consultoria da
Professora Doutora Iza Locatelli. No
ensino da leitura e da escrita, foram priorizadas as quatro habilidades
bÃ¡sicas: FALAR, ESCUTAR, LER E ESCREVER, sendo o texto a unidade de partida de
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todo o trabalho.No
ensino da MatemÃ¡tica, as habilidades priorizadas tÃªm, como referÃªncia, 
odesenvolvimento do raciocÃ-nio lÃ³gico
e a resoluÃ§Ã£o de problemas, a leitura e interpretaÃ§Ã£o de grÃ¡ficos e 
tabelas, e
a exploraÃ§Ã£o e compreensÃ£o do espaÃ§o, com suas dimensÃµes, formas de
constituiÃ§Ã£o, grandezas e medidas. Cada
Professor(a) farÃ¡, Ã© claro, as adequaÃ§Ãµes necessÃ¡rias para atender Ã s 
reais
necessidades das crianÃ§as de sua turma.Para
tornar o trabalho mais atraente, os alunos do 1Âº e do 2Âº Ano receberÃ£o um DVD
da sÃ©rie Juro que Vi, produzida pela Multirio, e os do 3Âº Ano jÃ¡ deverÃ£o ter
feito a leitura do livro Jabuti Sabido e Macaco Metido, de Ana Maria Machado,
o qual deve ser discutido pelo professor(a) com os alunos.Reafirmamos a 
importÃ¢ncia
desta aÃ§Ã£o pedagÃ³gica, visto que a revisÃ£o inicial permite ao professor 
valiosa
diagnose para seu planejamento, bem como consolida conhecimentos importantes
para o Ãªxito dos alunos em suas novas aprendizagens.Agradecemos sua valiosa
colaboraÃ§Ã£o.
Atenciosamente,
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Assunto: CapacitaÃ§Ã£o de Professores de LÃ-ngua Inglesa.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Informamos que a
capacitaÃ§Ã£o para todos os professores regentes
de LÃ-ngua Inglesa a ser ministrada pela Cultura Inglesa serÃ¡ organizada em 
trÃªs
modalidades, de acordo com as especificaÃ§Ãµes abaixo: Treinamento Inicial - dia
07, 09 e 10 de fevereiro - carga horÃ¡ria de
12 horas para professores novos de 1Âº ao 7Âº anos que tomaram posse a partir de
setembro
de 2011 e/ou nÃ£o participaram de nenhuma capacitaÃ§Ã£o 
anterior.RevitalizaÃ§Ã£ode professores do 1Âº ao 5Âº anos (Zip
from Zog) - dia 06 de fevereiro -
carga horÃ¡ria de 4 horas para professores antigos do 1Âº ao 5Âº anos que 
tomaram
posse atÃ© agosto de 2011 e jÃ¡ participaram de capacitaÃ§Ã£o 
anterior.RevitalizaÃ§Ã£ode professores do 6Âº e 7Âº anos (Interaction
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ED) - dia 08 de fevereiro - carga
horÃ¡ria de 12 horas para professores de 6Âº e 7Âº anos que tomaram posse atÃ©
agosto de 2011 e jÃ¡ participaram de capacitaÃ§Ã£o anterior.2.Os professores 
deverÃ£o participar dos encontros no
turno da manhÃ£ ou da tarde de acordo com seu horÃ¡rio de trabalho. O turno da
manhÃ£ corresponde ao o horÃ¡rio das 8h
Ã s12h e o da tarde das 13h Ã s17h.3.Os professores que atuam em turmas de 1Âº 
ao 5Âº anos
e tambÃ©m no 6Âº e 7Âº anos
deverÃ£o participar dos dois momentos de revitalizaÃ§Ã£o.4.A direÃ§Ã£o de cada 
Unidade Escolar deverÃ¡ informar ao
E/CRE/GRH os nomes e horÃ¡rios de participaÃ§Ã£o dos professores para cada
modalidade de capacitaÃ§Ã£o.5.As inscriÃ§Ãµes devem atender, obrigatoriamente, 
Ã 
distribuiÃ§Ã£o dos professores nos horÃ¡rios da manhÃ£ e da tarde, conforme o 
horÃ¡rio
de trabalho dos mesmos, para atender a capacidade dos locais.6.Os
professores participarÃ£o dos encontros de acordo com as datas e locais
previstos para sua E/CRE nos quadros abaixo:
Quadros de datas,
horÃ¡rios e locais de cada modalidade:TREINAMENTO INICIAL - 07, 09 e 10 de 
fevereiroCRELOCAL ENDEREÃ‡OHorÃ¡rio1Âª / 2Âª FILIAL DA CULTURA
  INGLESA BOTAFOGORua SÃ£o Clemente 258 - TÃ©rreo BotafogomanhÃ£ - 8h 
Ã s12htarde - 13h Ã s17h3Âª / 5Âª FILIAL DA CULTURA
  INGLESA MÃ‰IER Rua Pedro de Carvalho, 61 MÃ©iermanhÃ£ - 8h Ã s12htarde - 13h 
Ã s17h7Âª / 10ÂªFILIAL DA CULTURA
  INGLESABARRA Av. das AmÃ©ricas, 3.443 - Bl 2 - lj 101 Barra da TijucamanhÃ£ - 
8h Ã s12htarde - 13h Ã s17h8Âª / 9Âª FILIAL DA CULTURA
  INGLESAMADUREIRARua Carolina Machado, 684 MadureiramanhÃ£ - 8h Ã s12htarde - 
13h Ã s17h4ÂªFILIAL DA CULTURA
  INGLESATIJUCA Rua Almirante Cochrane, 23 TijucamanhÃ£ - 8h Ã s12htarde - 13h 
Ã s17h6ÂªFILIAL DA CULTURA
  INGLESAVILA VALQUEIRE Rua CairuÃ§u, 375 Vila ValqueiremanhÃ£ - 8h Ã s12htarde 
- 13h Ã s17h

REVITALIZAÃ‡ÃƒODE PROFESSORES DO 1Âº AO 5Âº ANOS06 de FEVEREIRO CRELOCAL 
ENDEREÃ‡OTURNO1Âª / 2Âª
  FILIAL
  DA CULTURA INGLESA BOTAFOGORua SÃ£o
  Clemente, 258 TÃ©rreo - BotafogomanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h4ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESA MÃ‰IERRua
  Pedro de Carvalho, 61 MÃ©iermanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h3ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESA VILA DA
  PENHAPraÃ§a
  Aquidauana, 4Vila da
  PenhamanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
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  13h Ã s17h5ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESAMADUREIRARua
  Carolina Machado 684 MadureiramanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h6ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESAVILA
  VALQUEIRERua
  CairuÃ§u, 375 Vila ValqueiremanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h7ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESABARRA 1Av.
  Ã‰rico VerÃ-ssimo, 780 Barra da TijucamanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h8ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESABANGU
  (AuditÃ³rio)Rua
  Francisco Real, 1924BangumanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17hFILIAL
  DA CULTURA INGLESABANGU
  (sala)manhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h9Âª FILIAL
  DA CULTURA INGLESACAMPO
  GRANDEAv
  CesÃ¡rio de Melo, 2807Campo
  GrandemanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h10ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESABARRAAv. das
  AmÃ©ricas, 3.443 - Bl 2 - lj 101 Barra
  da TijucamanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h

REVITALIZAÃ‡ÃƒODE PROFESSORES DE 6Âº E 7Âº ANOSdia 08 de 
fevereiroCRELOCALENDEREÃ‡OTURNO1Âª / 2Âª
  / 3ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESA BOTAFOGORua SÃ£o
  Clemente 258 TÃ©rreo - BotafogomanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h5Âª / 7ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESAMADUREIRARua
  Carolina Machado 684 - MadureiramanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h4Âª / 6ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESA MÃ‰IERRua
  Pedro de Carvalho, 61MÃ©iermanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h8ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESABANGURua
  Francisco Real, 1924BangumanhÃ£ -
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  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h9Âª /
  10ÂªFILIAL
  DA CULTURA INGLESACAMPO
  GRANDEAv.
  CesÃ¡rio de Melo 2807Campo
  GrandemanhÃ£ -
  8h Ã s12htarde -
  13h Ã s17h

 Atenciosamente,

Regina Helena Diniz
Bomeny SubsecretÃ¡ria de Ensino
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: DivulgaÃ§Ã£o das OrientaÃ§Ãµes Curriculares para o Ensino de LÃ-ngua 
Inglesa 1 ao 9 ano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nÂº
12 Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2012.
Assunto:
DivulgaÃ§Ã£o das OrientaÃ§Ãµes Curriculares para o Ensino de LÃ-ngua Inglesa 1 
ao
9 ano
 Senhor(a) Coordenador(a) de E/SUBE/CRE, Senhor(a) Gerente
da E/SUBE/CRE/GED, Senhor(a)
Diretor(a) de
Unidade Escolar,
A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, por meio
da E/SUBE/CED, comunica que se encontra disponÃ-vel, na Internet e na Intranet
(SME), o documento OrientaÃ§Ãµes
Curriculares - LÃ-ngua Inglesa.2. Ressaltamos
que essa nova proposta curricular foi concluÃ-da em dezembro de 2011 e vem
atender Ã s demandas do Programa Rio CrianÃ§a Global, cujo objetivo Ã© ampliar,
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para todos os anos do Ensino Fundamental, o ensino de LÃ-ngua Inglesa nas 
Unidades
Escolares da Rede PÃºblica Municipal do Rio de Janeiro.
3.  Tendo
em vista as especificidades da disciplina, no momento atual, seguem, em anexo,
algumas informaÃ§Ãµes que visam a contribuir para o desenvolvimento do trabalho
pedagÃ³gico.
4.  Contamos
com a ampla divulgaÃ§Ã£o junto ao pÃºblico-alvo, de modo a permitir que todos os
envolvidos tomem ciÃªncia e se apropriem dessas orientaÃ§Ãµes.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: HorÃ¡rio de atendimento na EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBE/CED nRio
de Janeiro, 07 de fevereiro de 2012.
Assunto:HorÃ¡rio de atendimento na EducaÃ§Ã£o Infantil
Senhora Coordenadora de E/SUBE/CRESenhor(a)
Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSenhor(a)
Diretor(a) de Escola com turmas de EducaÃ§Ã£o InfantilSenhor(a)
Diretor(a) de EspaÃ§o de Desenvolvimento InfantilSenhor(a)
Diretor(a) de Escola Exclusiva de EducaÃ§Ã£o InfantilSenhor(a)
Diretor(a) de Creche
Atendendo Ã  especificidade
da educaÃ§Ã£o infantil, nas diversas modalidades de atendimento - creche e
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prÃ©-escola - orientamos:
2. As
escolas de horÃ¡rio parcial funcionarÃ£o de 7h15min Ã s 11h45min e de 12h45min 
Ã s
17h15min.
3. As
turmas de berÃ§Ã¡rio e maternal funcionarÃ£o no horÃ¡rio de 7h Ã s 
17h.3.1.Possibilitando que as famÃ-lias possam
adequar seus horÃ¡rios Ã  vivÃªncia das crianÃ§as na creche, o horÃ¡rio de 7h 
Ã s 17h
poderÃ¡ ser diariamente flexibilizado, em todos os grupamentos. Assim sendo, a
entrada das crianÃ§as poderÃ¡ ocorrer entre 7h e 8h30min e a saÃ-da a partir das
16h30min.3.2.Ressaltamos que as crianÃ§as que
entrarem apÃ³s as 8h nÃ£o participarÃ£o do desjejum.
4. Nas
escolas de horÃ¡rio integral, a prÃ©-escola funcionarÃ¡ no horÃ¡rio de 7h30min 
Ã s
16h30min.4.1. Possibilitando
que as famÃ-lias possam adequar seus horÃ¡rios Ã  vivÃªncia das crianÃ§as na 
creche,
o horÃ¡rio de 7h30min Ã s 16h30min poderÃ¡ ser diariamente flexibilizado. Assim
sendo, a entrada das crianÃ§as poderÃ¡ ocorrer entre 7h30min e 8h.4.2. 
Ressaltamos
que as crianÃ§as que entrarem apÃ³s as 8h nÃ£o participarÃ£o do desjejum.
5. Estas
orientaÃ§Ãµes deverÃ£o ser amplamente divulgadas para toda a comunidade -
profissionais e famÃ-lias- possibilitando aos profissionais a adequaÃ§Ã£o do
planejamento cotidiano e aos responsÃ¡veis, a clareza sobre as informaÃ§Ãµes 
contidas
neste documento. 
6. Esta
circular substitui e torna sem efeito a circular E/SUBE/CED nÂº06 de 01/02/2012.

Atenciosamente,
Maria de Nazareth Machado de Barros
VasconcellosCoordenadora
da E/SUBE/CEDMat.70/193.141-9
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Assunto: Projeto Nenhuma CrianÃ§a/Jovem a Menos
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Circular
E/SUBE nÂº 008Rio de
Janeiro, 16 de fevereiro de 2012.

Senhor (a) Coordenador (a) de
E/SUBE/CRE
Senhor (a) Gerente de
E/SUBE/CRE/GED
 O
Projeto Nenhuma CrianÃ§a/Jovem a Menos torna-se cada vez mais importante para o
Programa ReforÃ§o Escolar, constituindo-se na prÃ¡tica pedagÃ³gica que deverÃ¡
estar sempre presente na Rede Municipal de Ensino: nÃ£o deixar nenhum aluno para
trÃ¡s.

2.  Nesse ano de 2012, a orientaÃ§Ã£o Ã© iniciar o
projeto no dia 5 de marÃ§o, com alunos nas seguintes condiÃ§Ãµes: alunos que
participaram do NCM em 2011 e repetiram o ano; alunos que nÃ£o
obtiveram sucesso no RealfabetizaÃ§Ã£o 1 A e RealfabetizaÃ§Ã£o 2 A; alunos que 
repetiram o
3 ano escolar.

3. Esses grupamentos estÃ£o sendo encaminhados na
listagem em anexo para que as E/SUBE/CRE/GEDs e as DireÃ§Ãµes das Unidades 
Escolares
possam organizar a proposta do trabalho e marcar os alunos participantes do
projeto na coluna NM do Sistema de Controle AcadÃªmico (SCA).

4. Cabe relembrar que o projeto tem como proposta
uma aÃ§Ã£o mais cuidadosa e um acompanhamento intenso do aluno pelo professor
regente da turma, no primeiro segmento, e pelo professor de LÃ-ngua Portuguesa,
prioritariamente, no segundo segmento. As principais aÃ§Ãµes sÃ£o:
o aluno permanece 3 vezes por semana em horÃ¡rio no contraturno, com atividades
de reforÃ§o escolar, com estagiÃ¡rios ou voluntÃ¡rios;
o aluno tem acompanhamento quinzenal, com base no preenchimento de fichas de
observaÃ§Ã£o, jÃ¡ disponibilizadas desde o ano passado;
o aluno faz provas mensais, permitindo, assim, intervenÃ§Ãµes mais rÃ¡pidas na
aprendizagem;
o aluno tem leitura obrigatÃ³ria de livros prÃ©-determinados;
uso do reforÃ§o digital e da educopÃ©dia;
termo assinado pelos pais, com ciÃªncia de que o filho participa do projeto.

5.  Os alunos que seguiram para o 2Âº ano e para o
3Âº ano com conceito I, conforme listagem enviada pelo prof. Antonio Mateus,
anteriormente, iniciaram o processo de recuperaÃ§Ã£o paralela no inÃ-cio do ano
letivo. Os alunos do 3Âº ano, ainda analfabetos, podem tambÃ©m ingressar no
projeto Nenhuma CrianÃ§a a Menos.
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6. Na
listagem agora enviada existem dois pontos de atenÃ§Ã£o: a) alunos reprovados no
RealfabetizaÃ§Ã£o 1 e enturmados no AceleraÃ§Ã£o 1 e b) alunos reprovados 
(conceito
I) no 3Âº ano, porÃ©m com notas altas nas
provas. ApÃ³s verificaÃ§Ã£o da
Coordenadoria, alguns alunos poderÃ£o ser incluÃ-dos ou excluÃ-dos do projeto
Nenhuma CrianÃ§a/Jovem a Menos.

7. Caso o aluno recupere-se na aprendizagem, pode
sair do projeto, preferencialmente ao final do bimestre.

8. Os alunos com baixo desempenho na ProvaRio
ingressarÃ£o no projeto, assim que consolidarmos a listagem dos que deverÃ£o
participar.
9. Outros
alunos poderÃ£o tambÃ©m ingressar, a partir da necessidade observada pelos
professores das turmas e pelo desempenho apresentado nas provas bimestrais.

10. Estamos Ã  disposiÃ§Ã£o para quaisquer
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jurema
Regina HolperinGerente
do ReforÃ§o Escolar
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Comunicado EducopÃ©dia - s/nÂº                                                 
Rio, 31/01/2012 Assunto: OrientaÃ§Ãµes para capacitaÃ§Ã£o 2012
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Sr(a)
Gerente da GED,Sr(a)
Assistente de InformÃ¡ticaSr(a)
Diretor(a),Sr(a)
Coordenador(a),

Tendo em vista a aproximaÃ§Ã£o da Semana
de CapacitaÃ§Ã£o da rede municipal do Rio de Janeiro, que acontecerÃ¡ entre os
dias 6 e 10 de fevereiro, vimos, por meio deste, apresentar as orientaÃ§Ãµes 
para
participaÃ§Ã£o e inscriÃ§Ã£o nas aÃ§Ãµes do Programa EducopÃ©dia, para o 
referido
perÃ-odo.
Ã˜Oficina EducopÃ©dia:As oficinas, para explorar
a plataforma EducopÃ©dia, serÃ£o dinamizadas pela empresa parceira MSTech, nos 
polos
abaixo e nos seguintes horÃ¡rios:8h Ã s 12h e 13h Ã s 17h (4 h)E.M Tia Ciata - 
Av. Pres. Vargas S/N. -PraÃ§a OnzeE.M Sarmiento - Rua Vinte Quatro De Maio 931 
-Engenho
NovoCIEP GregÃ³rio Bezerra - Rua PlÃ-nio De Oliveira, S/NÂº -PenhaE,M Albert 
Sabin - PÃ§a. Paulo Setubal, 27 - Vila da PenhaGEC NicarÃ¡gua - Av. Santa Cruz 
1.015 -RealengoE.M AndrÃ© Vidal de Negreiros
- Rua Felipe Cardoso 750 -Santa CruzAs inscriÃ§Ãµes serÃ£o
online, atravÃ©s do endereÃ§o http://bit.ly/capacitaeducopedia
, atÃ© o nÃºmero de vagas oferecidas, por polo e horÃ¡rio, nos dias 1 a 3 de
fevereiro. O professor poderÃ¡ escolher livremente o pÃ³lo no qual participarÃ¡ 
da
oficina.A listagem com os inscritos serÃ¡ divulgada no
portal Rioeduca, dia 6 de fevereiro. Caso o nÃºmero de inscritos ultrapasse o de
vagas oferecidas no horÃ¡rio, os professores excedentes, havendo vagas, serÃ£o
automaticamente transferidos para o dia subsequente.
Ã˜Um dia de EducopÃ©dia na escolaO objetivo desta aÃ§Ã£o Ã©
que a coordenaÃ§Ã£o pedagÃ³gica organize um momento, durante a semana de
capacitaÃ§Ã£o, para promover um debate sobre a metodologia das aulas da
EducopÃ©dia, os cursos extras e a inclusÃ£o das aulas digitais no planejamento 
da
escola e do professor.O documento com o roteiro
na Ã-ntegra encontra-se em http://bit.ly/umdianaescola .
Atenciosamente,Monica Araujo de SouzaE/SUBTE/EducopÃ©dia
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cursos oferecidos pela SMA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Solicitamos ampla divulgaÃ§Ã£o.

A Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o disponibiliza Cursos Ã  DistÃ¢ncia 
gratuitos para os servidores atravÃ©s da plataforma lms.dtcom.com.br

Os cursos sÃ£o direcionados a desenvolver competÃªncias comportamentais, 
tÃ©cnicas e gerenciais e estÃ£o Ã  disposiÃ§Ã£o de todos

Visite a plataforma e aproveite a oportunidade deste desenvolvimento pessoal.

Para acessar diretamente a plataforma vocÃª deverÃ¡ ser servidor da 
AdministraÃ§Ã£o Direta ativo admitido atÃ© 31/10/2010, utilizando o CPF completo
(11 dÃ-gitos) como login e os quatro Ãºltimos dÃ-gitos antes dos dÃ-gitos 
verificadores (do 6Âº ao 9Âº dÃ-gitos) de seu CPF como senha.

Caso vocÃª seja servidor da AdministraÃ§Ã£o Indireta ou admitido apÃ³s a data 
acima citada, vocÃª deverÃ¡ encaminhar uma mensagem para o endereÃ§o eletrÃ´nico
educorporativa.sma@rio.rj.gov.br com os seguintes dados para cadastro: nome, 
CPF, matrÃ-cula com prefixo e dÃ-gito verificador, Secretaria de origem e 
Ã³rgÃ£o de lotaÃ§Ã£o, data de nascimento, CEP residencial, escolaridade, 
telefone institucional e aguardar a mensagem automÃ¡tica Dtcom de confirmaÃ§Ã£o 
de cadastro para confirmar seu endereÃ§o eletrÃ´nico atravÃ©s de link 
verificador e acessar a plataforma com a orientaÃ§Ã£o de acesso citada acima e 
desfrutar de cursos no link de inscriÃ§Ãµes e de todos os outros cursos que 
estÃ£o disponÃ-veis no acervo de vÃ-deos.

Qualquer dÃºvida estamos Ã  disposiÃ§Ã£o de segunda Ã  sexta de 8h Ã s 18h, 
pelos telefones 2976-3619 e 2976-1610.
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DECRETO N.Âº 35098 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012  Institui o 
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Municipal de EducaÃ§Ã£o - SME.
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O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe 
sÃ£oconferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, eDECRETA:Art. 1.Âº Fica instituÃ-do o
benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o, no valorde R$ 12,00 (doze reais) a todos os servidores
lotados e emexercÃ-cio efetivo na Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o - SME,bem 
como em suas Escolas e Creches Municipais e EspaÃ§osde Desenvolvimento Infantil 
(EDIs), excepcionados os limitesfixados no Decreto n.Âº 19.617/2001.Art. 2.Âº 
Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 10 de 
fevereiro de 2012; 447.Âº ano da fundaÃ§Ã£o da Cidade.

EDUARDO PAES
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DispÃµe sobre as regras do programa de financiamento imobiliÃ¡rio do Instituto 
de PrevidÃªncia e AssistÃªncia do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, para
o exercÃ-cio de 2012.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DECRETO N.Âº 35081 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012DIÃRIO OFICIAL de 6 de fevereiro de
2012
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuiÃ§Ãµes legais, 
eCONSIDERANDO a previsÃ£o da Lei Municipal nÂº 3.606, de 18 de julho de 2003, e 
a importÃ¢ncia dos programas assistenciais do PREVI-RIO para a melhoria da 
qualidade de vida do servidor municipal;CONSIDERANDO o dÃ©ficit habitacional 
existente no PaÃ-s;CONSIDERANDO que os parÃ¢metros do programa de financiamento 
imobiliÃ¡rio do PREVI-RIO devem ser periodicamente revistos, diante da 
desvalorizaÃ§Ã£o monetÃ¡ria apurada, e a variaÃ§Ã£o das condiÃ§Ãµes do mercado 
imobiliÃ¡rio;CONSIDERANDO a necessidade de que o programa de financiamento 
imobiliÃ¡rio adotado esteja em consonÃ¢ncia com as premissas atuariais adotadas 
pelo PREVI-RIO,DECRETA:Art. 1.Âº O Instituto de PrevidÃªncia e AssistÃªncia do 
MunicÃ-pio do Rio de Janeiro - PREVI-RIO - farÃ¡ publicar, no mÃªs de fevereiro 
de 2012, Edital de abertura de inscriÃ§Ãµes para concessÃ£o de financiamentos 
para aquisiÃ§Ã£o de imÃ³vel por seus segurados.Art. 2.Âº O PREVI-RIO 
regulamentarÃ¡ a concessÃ£o do financiamento imobiliÃ¡rio na forma da 
legislaÃ§Ã£o aplicÃ¡vel, observados, dentre outros, os seguintes critÃ©rios e 
condiÃ§Ãµes:I - financiamento de imÃ³veis residenciais - novos ou usados - 
destinado a servidores ativos que nÃ£o possuam imÃ³vel, excetuados os casos de 
existÃªncia de direitos possessÃ³rios ou propriedade de imÃ³vel nÃ£o 
edificado.II - financiamento de imÃ³veis residenciais - novos ou usados - 
destinado a servidores inativos, permitindo-se neste caso que o financiamento 
seja destinado Ã  aquisiÃ§Ã£o de um segundo imÃ³vel.III - valor mÃ¡ximo de 
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financiamento do imÃ³vel de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 
reais);IV - prazos de financiamento e taxa de juros conforme a seguinte 
distribuiÃ§Ã£o:Valor do financiamento do imÃ³velJurosPrazosAtÃ© R$ 
80.000,003%AtÃ© 360 mesesDe R$ 80.000,01 atÃ© R$ 200.000,006%AtÃ© 360 mesesDe R$
200.000,01 atÃ© R$ 450.000,008%AtÃ© 360 mesesV - inscriÃ§Ã£o no programa 
mediante procedimentos que dispensem o comparecimento pessoal do segurado ao 
PREVI-RIO;VI - consignaÃ§Ã£o das prestaÃ§Ãµes em folha de pagamento;VII - 
adoÃ§Ã£o do Sistema de Carta de CrÃ©dito, com inclusÃ£o de garantia 
hipotecÃ¡ria;VIII - complementaÃ§Ã£o das cartas de crÃ©dito cujo valor seja 
inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atÃ© esse montante, desde que a 
remuneraÃ§Ã£o ou provento do segurado seja de atÃ© R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais);IX - o complemento a que se refere o inciso VIII nÃ£o poderÃ¡ exceder o 
valor do financiamento obtido e serÃ¡ custeado pelo Tesouro Municipal, podendo 
ser adiantado ao segurado pelo PREVI-RIO;X - a soma da idade do segurado com o 
prazo inicial do financiamento, na data da assinatura da escritura de compra e 
venda, nÃ£o poderÃ¡ ultrapassar o limite de oitenta anos.Art. 3Âº O crÃ©dito 
destinado a servidores ativos serÃ¡ exclusivo para compra de imÃ³veis 
localizados nos MunicÃ-pios do Rio de Janeiro, NiterÃ³i, Nova IguaÃ§u, Duque de 
Caxias, SÃ£o JoÃ£o do Meriti, NilÃ³polis, Belford Roxo, Queimados, SeropÃ©dica, 
ItaguaÃ-, SÃ£o GonÃ§alo, ItaboraÃ-, MagÃ©, Guapimirim e Mesquita.Art. 4Âº O 
crÃ©dito destinado a servidores inativos serÃ¡ exclusivo para a compra de 
imÃ³veis localizados em qualquer municÃ-pio que integra o Estado do Rio de 
Janeiro.Art. 5.Âº O corpo de Engenheiros e Arquitetos do quadro efetivo do 
MunicÃ-pio serÃ¡ competente para realizar relatÃ³rios expedidos de avaliaÃ§Ã£o, 
com o objetivo de estimar o valor dos imÃ³veis apresentados pelos segurados.Art.
6.Âº Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 03 
de fevereiro de 2012; 447.Âº ano da fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES
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EDITAL E/SUBE/ 8ÂªCRE SME NÂº 03, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Torna pÃºblico, para efeito de seleÃ§Ã£o de Professores/Especialistas em 
EducaÃ§Ã£o para futura nomeaÃ§Ã£o ao Cargo em ComissÃ£o de Diretor, a 
localizaÃ§Ã£o da(s) Unidade(s) Escolar(es) da E/SUBE/8Âª Coordenadoria Regional 
de EducaÃ§Ã£o com previsÃ£o de inauguraÃ§Ã£o no primeiro trimestre de 2012.A 
COORDENADORA DA E/SUBE/8Âª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das 
atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e tendo em 
vista o disposto na Portaria E/SUBG/CGG NÂº 52, de 8 de setembro de 2011, torna 
pÃºblico, para efeito de seleÃ§Ã£o de Professores/Especialistas em EducaÃ§Ã£o 
para futura nomeaÃ§Ã£o ao Cargo em ComissÃ£o de Diretor, a relaÃ§Ã£o de 
Unidade(s) Escolar(es), com previsÃ£o de inauguraÃ§Ã£o no primeiro trimestre de 
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2012, no Ã¢mbito desta Coordenadoria.1. EDI GÃ‰SSICA GUEDES PEREIRA - Rua 
SebastiÃ£o Lan nÂº 19. RealengoOs Professores/Especialistas de EducaÃ§Ã£o, 
ativos, da Rede PÃºblica Municipal de Ensino, que compÃµem o Banco de 
Certificados, interessados em pleitear o Cargo Comissionado de Diretor na(em uma
das) Unidade(s) Escolar(es) elencada(s), devem comparecer Ã  Assessoria de 
AÃ§Ã£o Integradora da E/SUBE/8Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, 
(endereÃ§o completo e telefone),atÃ© as 18 horas do dia 07/02/2012,onde deverÃ£o
comprovar sua certificaÃ§Ã£o e preencher formulÃ¡rio especÃ-fico explicitando o 
desejo, alÃ©m de apresentar a documentaÃ§Ã£o necessÃ¡ria.Ã‰ condiÃ§Ã£o precÃ-pua
que os interessados jÃ¡ tenham cumprido o perÃ-odo de EstÃ¡gio ProbatÃ³rio e 
possam comprovar, por meio de documento hÃ¡bil de estabelecimentos de ensino 
devidamente legalizados, um mÃ-nimo de 5(cinco) anos de regÃªncia, se Professor;
ou um mÃ-nimo de 5(cinco) anos de experiÃªncia no cargo, caso seja Especialista 
de EducaÃ§Ã£o; alÃ©m da declaraÃ§Ã£o de Curso 
Superior.-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------EDITAL E/SUBE/ 8ÂªCRE SME
NÂº 04, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2012.Torna pÃºblico a Unidade Escolar da 8Âª 
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o com cargo em ComissÃ£o de Diretor em 
vacÃ¢ncia.A COORDENADORA DA E/SUBE/8Âª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no 
uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e tendo
em vista o disposto na Portaria E/SUBG/CGG NÂº 52, de 8 de setembro de 2011, 
torna pÃºblico, para efeito de seleÃ§Ã£o de Professores/Especialistas em 
EducaÃ§Ã£o para futura nomeaÃ§Ã£o ao Cargo em ComissÃ£o de Diretor, a relaÃ§Ã£o 
de Unidade(s) Escolar(es), com previsÃ£o de inauguraÃ§Ã£o no primeiro trimestre 
de 2012, no Ã¢mbito desta Coordenadoria.1. E/SUBE/CRE(08.33.032) Escola 
Municipal Stella Guerra Duvall - Rua CapitÃ£o Teixeira s/nÂº. RealengoOs 
Professores/Especialistas de EducaÃ§Ã£o, ativos, da Rede PÃºblica Municipal de 
Ensino, que compÃµem o Banco de Certificados, interessados em pleitear o Cargo 
Comissionado de Diretor na(em uma das) Unidade(s) Escolar(es) elencada(s), devem
comparecer Ã  Assessoria de AÃ§Ã£o Integradora da E/SUBE/8Âª Coordenadoria 
Regional de EducaÃ§Ã£o, (endereÃ§o completo e telefone),atÃ© as 18 horas do dia 
07/02/2012,onde deverÃ£o comprovar sua certificaÃ§Ã£o e preencher formulÃ¡rio 
especÃ-fico explicitando o desejo, alÃ©m de apresentar a documentaÃ§Ã£o 
necessÃ¡ria.Ã‰ condiÃ§Ã£o precÃ-pua que os interessados jÃ¡ tenham cumprido o 
perÃ-odo de EstÃ¡gio ProbatÃ³rio e possam comprovar, por meio de documento 
hÃ¡bil de estabelecimentos de ensino devidamente legalizados, um mÃ-nimo de 
5(cinco) anos de regÃªncia, se Professor; ou um mÃ-nimo de 5(cinco) anos de 
experiÃªncia no cargo, caso seja Especialista de EducaÃ§Ã£o; alÃ©m da 
declaraÃ§Ã£o de Curso Superior.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edital-selecao-para-diretor-de-escola-7.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 7 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Edital selecao para diretor de escola-7Âª e 10Âª CREs
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIAL de 7
de fevereiro de 2012
7Âª COORDENADORIA
REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO
ATO DO COORDENADOR
EDITAL E/SUBE/7ÂªCRE SME NÂº 02, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012.
Torna pÃºblico, para efeito de seleÃ§Ã£o de Professores/Especialistas
em EducaÃ§Ã£o para futura nomeaÃ§Ã£o ao Cargo em ComissÃ£o de Diretor, a 
localizaÃ§Ã£o
da unidade escolar da E/SUBE/7Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o com
inauguraÃ§Ã£o prevista para 09 de fevereiro de 2012.

A COORDENADORA DA E/SUBE/7Âª COORDENADORIA REGIONAL DE
EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o 
em
vigor e tendo em vista o disposto na Portaria E/SUBG/CGG NÂº 52, de 8 de
setembro de 2011, torna pÃºblico para efeito de seleÃ§Ã£o de
Professores/Especialistas em EducaÃ§Ã£o para futura nomeaÃ§Ã£o ao Cargo em 
ComissÃ£o
de Diretor, a unidade escolar com inauguraÃ§Ã£o prevista para 09 de fevereiro de
2012.

 1 - EDI PORFÃRIO DIAS
Rua da Cascatinha, nÂº 246 - Vargem Grande

Os Professores/Especialistas de EducaÃ§Ã£o, ativos, da Rede
PÃºblica Municipal de Ensino, que compÃµem o Banco de Certificados, interessados
em pleitear o Cargo Comissionado de Diretor em uma das Unidades Escolares
elencadas, devem comparecer Ã  Assessoria de AÃ§Ã£o Integradora da E/SUBE/7Âª
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, situada na Avenida Ayrton Senna, nÂº 2001,
bloco A, Barra da Tijuca, telefone 3325-4673, atÃ© as 18 horas do dia
10/02/2012, onde deverÃ£o comprovar sua certificaÃ§Ã£o e preencher formulÃ¡rio
especÃ-fico explicitando o desejo, alÃ©m de apresentar a documentaÃ§Ã£o 
necessÃ¡ria.

Ã‰ condiÃ§Ã£o precÃ-pua que os
interessados jÃ¡ tenham cumprido o perÃ-odo de EstÃ¡gio ProbatÃ³rio e possam
comprovar, por meio de documento hÃ¡bil de estabelecimentos de ensino
devidamente legalizados, um mÃ-nimo de 5(cinco) anos de regÃªncia, se Professor,
ou um mÃ-nimo de 5(cinco) anos de experiÃªncia no cargo, caso seja Especialista
de EducaÃ§Ã£o, alÃ©m da declaraÃ§Ã£o de Curso Superior.
10Âª COORDENADORIA
REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO
EDITAL E/SUBE/10ÂªCRE NÂº 002, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012.
A COORDENADORA DA E/SUBE/10Âª COORDENADORIA REGIONAL DE
EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o 
em
vigor e tendo em vista o disposto na Portaria E/SUBG/CGG NÂº 52, de 8 de
setembro de 2011, torna pÃºblico as Unidades Escolares em vacÃ¢ncia no Ã¢mbito
desta Coordenadoria:
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E/SUBE/CRE (10.19.501) CIEP 1Âº de Maio, situada Ã  Avenida Antares,
s/nÂº, Santa Cruz - Telefone: 3395-3050.
E/SUBE/CRE (10.19.602) Creche Municipal Sempre Vida Antares, situada Ã 
Avenida Antares, s/nÂº, Santa Cruz, Telefone: 3292-7906.

Os Professores/Especialistas de EducaÃ§Ã£o, ativos, da Rede
PÃºblica Municipal de Ensino, que compÃµem o Banco de Certificados, interessados
em pleitear o Cargo Comissionado de Diretor em uma das Unidades Escolares
elencadas, devem comparecer Ã  Assessoria de AÃ§Ã£o Integradora da E/SUBE/10Âª
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, Avenida Padre Guilherme Decaminada, nÂº 71
-
Santa Cruz, Telefone: 3395-1495/2418-2883, atÃ© Ã s 18 horas do dia 09/02/2012,
onde deverÃ£o comprovar sua certificaÃ§Ã£o e preencher formulÃ¡rio especÃ-fico
explicitando o desejo, alÃ©m de apresentar a documentaÃ§Ã£o necessÃ¡ria.

Ã‰ condiÃ§Ã£o precÃ-pua que os interessados jÃ¡ tenham cumprido o
perÃ-odo de EstÃ¡gio ProbatÃ³rio e possam comprovar, por meio de documento 
hÃ¡bil
de estabelecimentos de ensino devidamente legalizados, um mÃ-nimo de 5(cinco)
anos de regÃªncia, se Professor; ou um mÃ-nimo de 5(cinco) anos de experiÃªncia 
no
cargo, caso seja Especialista de EducaÃ§Ã£o; alÃ©m da declaraÃ§Ã£o de Curso
Superior.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edital-sma-n-54-de-16-fevereiro-de-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDITAL SMA NÂº 54, DE 16 FEVEREIRO DE 2012  Regulamenta o Concurso PÃºblico para
Provimento de cargo de Professor I - ESPANHOL , do Quadro Permanente de Pessoal 
do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 O SECRETÃRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO , no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe 
sÃ£oconferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e, tendo em vista a autorizaÃ§Ã£o 
exaradano processo 07/006554/2011, e em conformidade com o disposto na 
ResoluÃ§Ã£oSMA NÂº 1640, de 28 de dezembro de 2010, torna pÃºblico que farÃ¡ 
realizar oConcurso PÃºblico para provimento de cargo de Professor I - Espanhol, 
doQuadro Permanente de Pessoal do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, no Ã¢mbitoda 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.I. Das DisposiÃ§Ãµes Preliminares1. Do 
ConcursoO Concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de candidatos para o preenchimento de
vagas no cargoefetivo de Professor I - Espanhol, no Ã¢mbito da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o,2. Do Vencimento, da Carga HorÃ¡ria, da Taxa de 
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 InscriÃ§Ã£o e da QualificaÃ§Ã£o MÃ-nima Exigida.CARGOVENCIMENTOCARGA HORÃRIA 

 SEMANALTAXA DE INSCRIÃ‡ÃƒOQUALIFICAÃ‡ÃƒO MÃNIMA EXIGIDAProfessor I - 
EspanholR$1.370,4116hR$60,00Licenciatura Plena com habilitaÃ§Ã£o na disciplina a
que concorre, apostilada no diploma1.1 serÃ¡ acrescido ao vencimento: bÃ´nus 
cultura (Lei nÂº 3.438/2002) R$ 109,25 auxÃ-lio-transporte (Decreto nÂº 
17.110/98) R$ 121,00 benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o (Decreto nÂº 35.098/20120) R$ 
264,003. Das vagas3.1 a distribuiÃ§Ã£o das vagas serÃ¡ por Coordenadoria 
Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE,conforme consta do quadro abaixo:COORDENADORIA 
REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO - 
CRE1Âª2Âª3Âª4Âª5Âª6Âª7Âª8Âª9Âª10ÂªTotalRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPDRPD91919191
9191919191919010Legenda:R = Vagas RegularesD = Vagas para Portadores de 
DeficiÃªncia.2.2 as vagas reservadas a portadores de deficiÃªncia, caso nÃ£o 
preenchidas, serÃ£o revertidaspara o quadro de vagas regulares.CREBAIRROS DE 
ABRANGÃŠNCIA1ÂªPraÃ§a MauÃ¡, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, 
Bairro de FÃ¡tima, EstÃ¡cio, Santa Teresa, Rio Comprido, SÃ£o CristÃ³vÃ£o, 
Catumbi, Mangueira, Benfica e PaquetÃ¡.2ÂªGlÃ³ria, Flamengo, Laranjeiras, 
Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, HumaitÃ¡, Praia Vermelha, Leme, Copacabana,
lpanema, SÃ£o Conrado, Rocinha, Vidigal, GÃ¡vea, Leblon, Jardim BotÃ¢nico, 
Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, PraÃ§a da Bandeira, Vila Isabel, AndaraÃ- e 
GrajaÃº.3ÂªHigienÃ³polis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, MÃ©ier, 
Maria da GraÃ§a, lnhaÃºma, Engenho da Rainha, TomÃ¡s Coelho, Bonsucesso, 
Piedade, Sampaio, JacarÃ©, Cachambi, Todos os Santos, Pilares, Lins, Engenho de 

 Dentro, Ãgua Santa, Encantado, AboliÃ§Ã£o, Jacarezinho e AlemÃ£o.4ÂªIlha do 
Governador, Manguinhos, Bonsucesso, MarÃ©, Ramos, Olaria, Penha, BrÃ¡s de Pina, 
Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, VigÃ¡rio Geral e Jardim 
AmÃ©rica.5ÂªVicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajÃ¡, Vista 
Alegre, Vaz Lobo, ColÃ©gio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, TuriaÃ§u, Oswaldo 
Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, HonÃ³rio Gurgel, Campinho, Quintino, 
Cavalcante e Cascadura.6ÂªParque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, 
Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajÃ¡, HonÃ³rio Gurgel, Costa Barros, Pavuna e 
Barros Filho.7ÂªBarra da Tijuca, ltanhangÃ¡, Vargem Pequena, Vargem Grande, 
Recreio dos Bandeirantes, JacarepaguÃ¡, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio 
das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, PraÃ§a Seca e Vila 
Valqueire.8ÂªGuadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador CamarÃ¡, Jabour, 
SantÃ-ssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, 
MagalhÃ£es Bastos e Realengo.9ÂªlnhoaÃ-ba, Campo Grande, Cosmos, SantÃ-ssimo, 
Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont.10ÂªSanta Cruz, PaciÃªncia, Cosmos, SÃ£o 
Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, 

 Sepetiba e Jardim Maravilha.1. As atribuiÃ§Ãµes sÃ£o:SÃNTESE DAS ATRIBUIÃ‡Ã•ES 
responsabilizar-se pelo bom andamento do trabalho dos seus alunos; participar do
planejamento curricular da Escola; planejar suas atividades como regente de 
turma, visando a um bom desenvolvimento funcional; acompanhar e avaliar o 
desempenho do aluno, propondo medidas para melhor rendimento e ajustamento do 
mesmo, em consonÃ¢ncia com a CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica; manter atualizado o 
material de registro de desempenho do aluno, obedecendo a normas e prazos 
estabelecidos; utilizar as horas complementares em atividades pedagÃ³gicas 
inerentes Ã  sua funÃ§Ã£o de docente; atender Ã s determinaÃ§Ãµes da Escola, 
quanto Ã  observÃ¢ncia de horÃ¡rio e convocaÃ§Ãµes; manter-se em permanente 
atualizaÃ§Ã£o pedagÃ³gica, visando ao aperfeiÃ§oamento profissional; executar 
quaisquer outros encargos semelhantes e pertinentes Ã  categoria funcional.Em 
consonÃ¢ncia com a Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional nÂº 9394, de
20/12/96, sÃ£o ainda atribuiÃ§Ãµes do cargo: ministrar os dias letivos e as 
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horas-aula estabelecidos; participar, integralmente, dos perÃ-odos dedicados ao 
planejamento, Ã  avaliaÃ§Ã£o e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulaÃ§Ã£o da escola com as famÃ-lias e a comunidade.II. Dos 
Requisitos1. SÃ£o requisitos necessÃ¡rios para a inscriÃ§Ã£oa) ser brasileiro 
nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estaramparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimentodo gozo
dos direitos polÃ-ticos, na forma do disposto no art. 13, do Decreto n.Âº 
70.436,de 18 de abril de 1972;b) estar em dia com as obrigaÃ§Ãµes eleitorais;c) 
estar em dia com as obrigaÃ§Ãµes militares, se do sexo masculino;d) possuir a 
qualificaÃ§Ã£o exigida referente ao cargo pretendido - Professor I -Espanhol.II.
Das InscriÃ§Ãµes1- As inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas das 10h do dia 28/02/2012 
atÃ© Ã s 23h59min dodia 08/03/2012, horÃ¡rio de BrasÃ-lia - incluindo sÃ¡bados, 
domingos e feriados - somentevia Internet, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico 
disponÃ-vel no site http://concursos.rio.rj.gov.br:1.1 a inscriÃ§Ã£o vale, para 
todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitaÃ§Ã£o,por parte do 
candidato, de todas as condiÃ§Ãµes, normas e exigÃªncias constantesdeste Edital 
e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato nÃ£opoderÃ¡ alegar 
desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos sobreo 
concurso;1.2 somente haverÃ¡ devoluÃ§Ã£o de taxa de inscriÃ§Ã£o nos casos 
previstos na Lei Municipaln.Âº 2.937, de 24.11.1999;1.3 no ato da inscriÃ§Ã£o no
concurso nÃ£o haverÃ¡ qualquer restriÃ§Ã£o ao candidato quenÃ£o cumprir os 
requisitos bÃ¡sicos. No entanto, sÃ³ poderÃ¡ ser admitido no cargo aqueleque, na
data de sua convocaÃ§Ã£o cumprir, integralmente, o contido nos TÃ-tulos II e 
XIII;1.4 a Coordenadoria Geral de GestÃ£o de Talentos da Secretaria Municipal 
deAdministraÃ§Ã£o nÃ£o se responsabiliza por inscriÃ§Ãµes nÃ£o recebidas, 
independente domotivo: ordem tÃ©cnica dos equipamentos, falhas de comunicaÃ§Ã£o,
congestionamentodas linhas de comunicaÃ§Ã£o, bem como outros fatores que 
impossibilitem a efetivaÃ§Ã£oda inscriÃ§Ã£o.2- Para inscrever-se, o candidato 
deverÃ¡:2.1 certificar-se, preliminarmente, de que preenche todos os requisitos 
exigidos paraparticipaÃ§Ã£o no Concurso e para posse no cargo;2.2 no ato da 
inscriÃ§Ã£o, assinalar a opÃ§Ã£o da Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o -CRE 
para a qual deseja concorrer, sendo vedada a possibilidade de alteraÃ§Ã£o 
posterior;2.3 acessar o site http://concursos.rio.rj.gov.br, onde estarÃ£o 
disponibilizadoso Edital, o requerimento de inscriÃ§Ã£o, orientaÃ§Ãµes e os 
procedimentos necessÃ¡rios Ã efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o;2.4 cadastrar-se, das 
10h do dia 28/02/2012 atÃ© Ã s 23h59min do dia 08/03/2012,(horÃ¡rio de 
BrasÃ-lia), incluindo os sÃ¡bados, domingos e feriados, atravÃ©s de 
requerimentoespecÃ-fico disponÃ-vel na pÃ¡gina eletrÃ´nica citada;2.5 
assegurar-se de que preencheu corretamente o requerimento de inscriÃ§Ã£o;2.6 
imprimir o requerimento preenchido e guardÃ¡-lo consigo;2.7 efetuar o pagamento 
da taxa, obrigatoriamente, por meio de DARM, que deverÃ¡ser impresso logo apÃ³s 
a conclusÃ£o de preenchimento do requerimento deinscriÃ§Ã£o on-line, sendo este 
o Ãºnico meio aceito para a efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o:2.7.1 a impressÃ£o do 
DARM deverÃ¡ ser feita, exclusivamente, em papel A4,atÃ© Ã s 14h do dia 
09/03/2012 (horÃ¡rio de BrasÃ-lia);NÃ£o serÃ£o validados os pagamentos 
realizados atravÃ©s de DARM ou documentossimilares que nÃ£o sejam gerados pelo 
sistema de inscriÃ§Ã£o de concursos daCoordenadoria Geral de GestÃ£o de 

 Talentos.2.7.2 O PAGAMENTO EFETUADO APÃ“S A DATA OFICIAL DE VENCIMENTO NÃƒOSERÃ 
 VALIDADO E RESULTARÃ NO CANCELAMENTO DA INSCRIÃ‡ÃƒO.2.7.3 o pagamento da taxa de

inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser efetivado SOMENTE NOSBANCOS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATÃ‰ 
Ã€S 16h DO DIA 09/03/2012;B A N C O S C R E D E N C I A D O S BRASIL S/A 
SANTANDER S/A ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoteca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDUCOTECA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Queremos uma rede de alunos e professores leitores, mas tambÃ©m escritores e 
autores, de suas vidas e de livros! Por isso a EDUCOTECA - a biblioteca 
turbinada daEducopedia- chega em algumas semanas e nÃ³s vamos poder experimentar
muito com livros interativos, transmÃ-dia e co-autoria!
 ATENÃ‡ÃƒO MAIS UMA FERRAMENTA PARA NOS AJUDAR NA SALA DE AULA ...

[FOTO]
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era-do-saber-gratuito-vida-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A era do saber gratuito - vida - educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A era do saber gratuito - vida - educacao - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
erratas-referentes-aos-cadernos-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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ERRATAS referentes aos Cadernos de Apoio PedagÃ³gico do 1Âº bimestre de 2012:

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr(a). Coordenador(a) de E/SUBE/CRE
Sr(a). Gerente de E/SUBE/CRE/GED
Solicitamos divulgar, para todas as escolas,as seguintes ERRATAS referentes aos 
Cadernos de Apoio PedagÃ³gico do 1Âº bimestre de 2012:

 - CADERNO DEMATEMÃTICA-4ANO
Na pÃ¡gina 48 do caderno do ALUNO, no exercÃ-cio nÂº 5, onde se lÃª:"c) 140 + 
_____ = 1", leia-se: "c) 140 + ____ = 140".
Perceba-se que a figura se sobrepÃ´s Ã  resposta.

 - CADERNO DEMATEMÃTICA-5ANO
Na pÃ¡gina 18, no 1Âº quadro, desconsiderar a frase: "EstÃ¡ desformatado - 
arrumar!!!".
Por um erro grÃ¡fico, a caixa de texto ficou invisÃ-vel na tela.
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escola-para-educadores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escola para educadores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escola para educadores
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<POSTAGEM>
escolas-podem-inscrever-cartas-para-41.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolas podem inscrever cartas para 41Âº concurso internacional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EstÃ£o abertas atÃ© 16 de marÃ§o as inscriÃ§Ãµes para o 41Âº Concurso 
Internacional deRedaÃ§Ã£o de Cartas, promovido pela UniÃ£o Postal Universal 
(UPU), entidade que reÃºneoperadores postais de 191 paÃ-ses. As inscriÃ§Ãµes 
devem ser feitas apenas por escolaspÃºblicas ou particulares. Cada instituiÃ§Ã£o
pode inscrever duas redaÃ§Ãµes. O resultadodo concurso serÃ¡ divulgado no final 
de abril.
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Desenvolver a habilidade de composiÃ§Ã£o de jovens atÃ© 15 anos, fortalecer 
relaÃ§Ãµes deamizade internacionais e aprimorar a comunicaÃ§Ã£o por meio da 
escrita sÃ£o as propostasdo concurso, que este ano terÃ¡ o tema Escreva uma 
Carta a um Atleta ou a uma Personalidade Esportiva que Admira para lhe Dizer o 
que Significam os Jogos OlÃ-mpicos para VocÃª.O vencedor receberÃ¡ o prÃªmio 
durante o 25Âº Congresso Postal Universal, previstopara setembro e outubro 
prÃ³ximos, em Doha, Catar.

Para os concorrentes brasileiros, o texto deve ser elaborado em lÃ-ngua 
portuguesa,com no mÃ¡ximo 800 palavras, e ter relaÃ§Ã£o estrita com o tema. A 
carta deve ser escritacom caneta esferogrÃ¡fica de tinta preta ou azul, 
preferencialmente no formulÃ¡rio deredaÃ§Ã£o do concurso, disponÃ-vel napÃ¡gina 
dos Correiosna internet. Na mesma pÃ¡ginaestÃ£o as fichas de inscriÃ§Ã£o e o 
regulamento do concurso.

PremiaÃ§Ã£o- A realizaÃ§Ã£o do concurso no Brasil, sob a responsabilidade dos 
Correios,terÃ¡ as fases escolar, estadual, nacional e internacional. SerÃ£o 
premiados os trÃªsprimeiros colocados nas etapas estaduais, o primeiro da 
nacional e os trÃªs primeirosda internacional. Entre os prÃªmios estÃ£o TV (LED)
de 32 polegadas, notebook,impressora e som portÃ¡til. Em 2011, foram inscritas 
5.563 redaÃ§Ãµes por 4.365 escolas.

Integram a comissÃ£o julgadora nacional representantes dos Correios, dos 
ministÃ©riosdas ComunicaÃ§Ãµes e da EducaÃ§Ã£o, da Universidade de BrasÃ-lia 
(UnB) e da OrganizaÃ§Ã£odas NaÃ§Ãµes Unidas para EducaÃ§Ã£o, CiÃªncia e Cultura 
(Unesco). O Brasil jÃ¡ venceu a faseinternacional em trÃªs oportunidades - 1972 
(primeira ediÃ§Ã£o do concurso), 1988 e 2006.SÃ³ a China, com cinco medalhas de 
ouro, estÃ¡ Ã  frente.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estabelece-matriz-curricular-para-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estabelece a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental da Rede PÃºblica 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e dÃ¡ outras providÃªncias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas
pela legislaÃ§Ã£o em vigor eCONSIDERANDO que a Lei nÂº 9.394/96 atribui, em seu 
Art. 26, competÃªncia aos
sistemas de ensino para estabelecer sua Matriz Curricular adequada Ã s 
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caracterÃ-sticas
regionais e locais, desde que preservada a base nacional comum;CONSIDERANDO que 
a Lei nÂº 11.738, de 16 de julho de 2008, no  4Âº, Art. 2Âº,
garante o limite mÃ¡ximo de 2/3 (dois terÃ§os) da carga horÃ¡ria dos 
profissionais do
magistÃ©rio para o desempenho das atividades de interaÃ§Ã£o com os 
educandos;CONSIDERANDO que a Lei nÂº5.225, de 5 de novembro de 2010, que 
institui o Turno
Ãšnico na Rede Municipal de Ensino de implantaÃ§Ã£o gradativa no prazo de 10 
anos;CONSIDERANDO que a ResoluÃ§Ã£o CNE/CEB nÂº 07, de 14 de dezembro de 2010,
ue fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 
anos;CONSIDERANDO que as OrientaÃ§Ãµes Curriculares definem as bases do trabalho
pedagÃ³gico
para toda a Rede Municipal de Ensino,RESOLVE:Art. 1Âº A jornada escolar dos 
alunos matriculados nas Unidades Escolares de Ensino
Fundamental da Rede PÃºblica Municipal de Ensino obedecerÃ¡ Ã  seguinte carga 
horÃ¡ria diÃ¡ria:I - escolas de horÃ¡rio parcial:1. do 1Âº ao 5Âº Ano do Ensino 
Fundamental: quatro horas e meia de trabalho escolar,
incluindo recreio e refeiÃ§Ã£o;2. do 6Âº ao 9Âº Ano do Ensino Fundamental: 5 
(cinco) tempos de 50 (cinquenta) minutos de aula
mais 20 (vinte) minutos destinados a recreio e refeiÃ§Ã£o.II - escolas de tempo 
integral:1. 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos de trabalho escolar, com um 
total de 35 (trinta e cinco) tempos de 50 (cinquenta) minutos de aula, incluindo
refeiÃ§Ãµes e recreio;2. As escolas de turno Ãºnico oferecerÃ£o 1 (uma) hora e 
40 (quarenta) minutos de atividades de contraturno, apÃ³s as 7 (sete) horas e 20
(vinte) minutos, incluindo, obrigatoriamente, o reforÃ§o escolar. O contraturno 
Ã© opcional para os alunos.III - escolas com EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - 
EJA: 4 (quatro) horas de trabalho escolar.IV- os GinÃ¡sios Experimentais terÃ£o 
carga horÃ¡ria de 8 (oito) horas diÃ¡rias incluindo recreio, refeiÃ§Ãµes, estudo
dirigido e eletivas.Art. 2Âº O horÃ¡rio das Unidades Escolares da Rede PÃºblica 
Municipal de Ensino serÃ¡ organizado de acordo com a Matriz Curricular constante
do anexo desta Portaria. 1Âº As Escolas do AmanhÃ£ de Tempo Integral seguirÃ£o a
Matriz Curricular das Escolas de Tempo Integral. 2Âº As turmas de tempo integral
inseridas em escolas de tempo parcial seguirÃ£o a Matriz Curricular das Escolas 
de Tempo Integral. 3ÂºO 6ÂºAno Experimental possui Matriz diferenciada do 6Âºano
regular, conforme Matriz constante no Anexo. 4Âº InglÃªs poderÃ¡ ser oferecido 
no 8Âº e 9Âº ano do Ensino Fundamental, desde que todas as turmas do 1Âºao 
7Âºano da Coordenadoria Regional jÃ¡ tenham sido atendidas.Art. 3Âº A Matriz 
Curricular deverÃ¡ ser organizada, preferencialmente, agrupando-se, sempre que 
possÃ-vel, 2 (dois) a 2 (dois) os tempos das Ã¡reas do conhecimento.ParÃ¡grafo 
Ãºnico A junÃ§Ã£o de 3 (trÃªs) tempos consecutivos da mesma disciplina deve ser 
evitada.Art. 4Âº As Unidades Escolares funcionarÃ£o nos seguintes horÃ¡rios:I - 
escolas de horÃ¡rio parcial: no 1Âº turno - das 7h30 Ã s 12h; no 2Âº turno - das
13h Ã s 17h30.II - escolas de tempo integral: das 8h Ã s 17h.III - escolas com 
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - EJA: das 18h Ã s 22h.Art. 5Âº A equipe gestora 
farÃ¡, semanalmente, uma Assembleia com todos os alunos
da sua escola onde tratarÃ¡ de temas pertinentes ao Projeto PolÃ-tico 
PedagÃ³gico,
de outros assuntos referentes Ã  Unidade Escolar, de aspectos da vida cidadÃ£
elencados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e de outros temas propostos
pelo GrÃªmio da escola, CRE e/ou NÃ-vel Central, garantindo a participaÃ§Ã£o dos
alunos
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na vida escolar.ParÃ¡grafo Ãºnico Nas escolas de 1Âºsegmento, a Assembleia terÃ¡
duraÃ§Ã£o de 1 (uma) hora.Art. 6Âº O HorÃ¡rio Complementar dos professores da 
Rede PÃºblica Municipal de Ensino serÃ¡
distribuÃ-do da seguinte forma:I - Professor II de 22 horas 30 minutos: 7 (sete)
horas e 30 (trinta) minutos por semana;II - Professor II de 40 horas: 13 (treze)
horas e 20 (vinte) minutos por semana;III - Professor I de 16 horas: 5 (cinco) 
horas e 20 (vinte) minutos por semana;IV - Professor I de 30 horas: 10 (dez) 
horas por semana;V - Professor I de 40 horas: 13 (treze) horas e 20 (vinte) 
minutos por semana. 1Âº O HorÃ¡rio Complementar se destina a Centro de Estudos, 
planejamento de aulas,
rganizaÃ§Ã£o do DiÃ¡rio de Classe, elaboraÃ§Ã£o e correÃ§Ã£o de atividades 
avaliativas,
formaÃ§Ã£o continuada, descanso e refeiÃ§Ãµes do professor, e outras atividades 
de carÃ¡ter pedagÃ³gico. 2Âº A Unidade Escolar deverÃ¡ organizar o HorÃ¡rio 
Complementar dos professores,
garantindo, semanalmente, um horÃ¡rio coletivo para Centro de Estudos, 
organizado por
grupos de um ou mais anos de escolaridade ou de uma mesma disciplina e 
acompanhado
pelo(a) Coordenador(a) PedagÃ³gico(a).Art. 7Âº Os casos omissos serÃ£o 
resolvidos pela E/SUBE/CED.Art. 8Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entrarÃ¡ em vigor na data 
de sua publicaÃ§Ã£o, revogadas as disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio.Rio de Janeiro, 02
de fevereiro de 2012.CLAUDIA COSTINANEXOMATRIZES CURRICULARES DA REDE PÃšBLICA 

 MUNICIPAL DE ENSINOI - ESCOLAS DE HORÃRIO PARCIAL

MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO PARCIALCASA DA 
ALFABETIZAÃ‡ÃƒODISCIPLINAS1Âº Ano2Âº Ano3Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa+++MatemÃ¡tica+++Arte (Teatro ou Artes Visuais)111EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica222Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:111- InglÃªsSala de 

 Leitura111Estudo Dirigido+++CARGA HORÃRIA SEMANAL22:3022:3022:30
ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)
Outros Compontentes(+)(+)(+)
MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO 

 PARCIALPRIMÃRIODISCIPLINAS4Âº Ano5Âº Ano6Âº Exp6Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa+++6MatemÃ¡tica+++4CiÃªncias+++3Geografia+++3HistÃ³ria+++3Arte:

- Teatro11--- Artes Visuais- MÃºsica--22EducaÃ§Ã£o FÃ-sica2222Parte 
DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:1122- InglÃªsSala de Leitura11--Estudo 

 Dirigido++++CARGA HORÃRIA/TOTAL DE TEMPOS SEMANAL22:3022:3022:3025
ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)(+)
Outros Compontentes(+)(+)(+)(+)
MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO 

 PARCIALGINÃSIODISCIPLINAS7Âº Ano8Âº Ano9Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa464MatemÃ¡tica646CiÃªncias333Geografia333HistÃ³ria333Arte222EducaÃ§Ã£o
FÃ-sica222Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:

- InglÃªs222- FrancÃªs-- EspanholEstudo Dirigido+++TOTAL DE TEMPOS SEMANAL252525
ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)
Outros Compontentes(+)(+)(+)
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Legenda:
+ = presenÃ§a da disciplina para trabalho do professor da turma;
(+) = disciplina que pode ser ministrada por professor, estagiÃ¡rio, oficineiro 
ou voluntÃ¡rio, alÃ©m do horÃ¡rio da Matriz Curricular.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estabelece-matriz-curricular-para-o_07.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 7 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estabelece a Matriz Curricular para o Ensino Fundamental da Rede PÃºblica 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e dÃ¡ outras providÃªncias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor eCONSIDERANDO que a Lei nÂº 9.394/96 
atribui, em seu Art. 26, competÃªncia aos sistemas de ensino para estabelecer 
sua Matriz Curricular adequada Ã s caracterÃ-sticas regionais e locais, desde 
que preservada a base nacional comum;CONSIDERANDO que a Lei nÂº 11.738, de 16 de
julho de 2008, no  4Âº, Art. 2Âº, garante o limite mÃ¡ximo de 2/3 (dois terÃ§os)
da carga horÃ¡ria dos profissionais do magistÃ©rio para o desempenho das 
atividades de interaÃ§Ã£o com os educandos;CONSIDERANDO que a Lei nÂº 5.225, de 
5 de novembro de 2010, que institui o Turno Ãšnico na Rede Municipal de Ensino 
de implantaÃ§Ã£o gradativa no prazo de 10 anos;CONSIDERANDO que a ResoluÃ§Ã£o 
CNE/CEB nÂº 07, de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;CONSIDERANDO que as 
OrientaÃ§Ãµes Curriculares definem as bases do trabalho pedagÃ³gico para toda a 
Rede Municipal de Ensino,RESOLVE:Art. 1Âº A jornada escolar dos alunos 
matriculados nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede PÃºblica 
Municipal de Ensino obedecerÃ¡ Ã  seguinte carga horÃ¡ria diÃ¡ria:I - escolas de
horÃ¡rio parcial:1. do 1Âº ao 5Âº Ano do Ensino Fundamental: quatro horas e meia
de trabalho escolar, incluindo recreio e refeiÃ§Ã£o;2. do 6Âº ao 9Âº Ano do 
Ensino Fundamental: 5 (cinco) tempos de 50 (cinquenta) minutos de aula, mais 20 
(vinte) minutos destinados a recreio e refeiÃ§Ã£o.II - escolas de tempo 
integral:1. 7 (sete) horas e 20 (vinte) minutos de trabalho escolar, com um 
total de 35 (trinta e cinco) tempos de 50 (cinquenta) minutos de aula, incluindo
refeiÃ§Ãµes e recreio;2. As escolas de turno Ãºnico oferecerÃ£o 1 (uma) hora e 
40 (quarenta) minutos de atividades de contraturno, apÃ³s as 7 (sete) horas e 20
(vinte) minutos, incluindo, obrigatoriamente, o reforÃ§o escolar. O contraturno 
Ã© opcional para os alunos.III -escolas com EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - 
EJA: 4 (quatro) horas de trabalho escolar.IV- os GinÃ¡sios Experimentais terÃ£o 
carga horÃ¡ria de 8 (oito) horas diÃ¡rias incluindo recreio, refeiÃ§Ãµes, estudo
dirigido e eletivas.Art. 2Âº O horÃ¡rio das Unidades Escolares da Rede PÃºblica 
Municipal de Ensino serÃ¡ organizado de acordo com a Matriz Curricular constante
do anexo desta Portaria. 1Âº As Escolas do AmanhÃ£ de Tempo Integral seguirÃ£o a
Matriz Curricular das Escolas de Tempo Integral. 2Âº As turmas de tempo integral
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inseridas em escolas de tempo parcial seguirÃ£o a Matriz Curricular das Escolas 
de Tempo Integral. 3Âº O 6Âº Ano Experimental possui Matriz diferenciada do 6Âº 
ano regular, conforme Matriz constante no Anexo. 4Âº InglÃªs poderÃ¡ ser 
oferecido no 8Âº e 9Âº ano do Ensino Fundamental, desde que todas as turmas do 
1Âº ao 7Âº ano da Coordenadoria Regional jÃ¡ tenham sido atendidas.Art. 3Âº A 
Matriz Curricular deverÃ¡ ser organizada, preferencialmente, agrupando-se, 
sempre que possÃ-vel, 2 (dois) a 2 (dois) os tempos das Ã¡reas do 
conhecimento.ParÃ¡grafo Ãºnico A junÃ§Ã£o de 3 (trÃªs) tempos consecutivos da 
mesma disciplina deve ser evitada.Art. 4Âº As Unidades Escolares funcionarÃ£o 
nos seguintes horÃ¡rios:I - escolas de horÃ¡rio parcial: no 1Âº turno - das 7h15
Ã s 11h45; no 2Âº turno - das 12h45 Ã s 17h15.II - escolas de tempo integral: 
das 7h30 Ã s 16h30.III - escolas com EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - EJA: das 
18h Ã s 22h. 1Âº A escola de tempo parcial poderÃ¡ optar pelo horÃ¡rio do 1Âº 
turno das 7h30 Ã s 12h e do 2Âº turno das 13h Ã s 17h30, caso haja consenso 
entre toda a equipe docente. 2Âº A escola de tempo integral poderÃ¡ optar pelo 
horÃ¡rio de 8h Ã s 17h, caso haja consenso entre toda a equipe docente.Art. 5Âº 
A equipe gestora farÃ¡, semanalmente, uma Assembleia com todos os alunos da sua 
escola onde tratarÃ¡ de temas pertinentes ao Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico, de 
outros assuntos referentes Ã  Unidade Escolar, de aspectos da vida cidadÃ£ 
elencados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e de outros temas propostos pelo
GrÃªmio da escola, CRE e/ou NÃ-vel Central, garantindo a participaÃ§Ã£o dos 
alunos na vida escolar.ParÃ¡grafo Ãºnico Nas escolas de 1Âº segmento, a 
Assembleia terÃ¡ duraÃ§Ã£o de 1 (uma) hora.Art. 6Âº O horÃ¡rio extraclasse dos 
professores da Rede PÃºblica Municipal de Ensino serÃ¡ distribuÃ-do da seguinte 
forma:I - Professor II de 22 horas 30 minutos: 7 (sete) horas e 30 (trinta) 
minutos por semana;II - Professor II de 40 horas: 13 (treze) horas e 20 (vinte) 
minutos por semana;III - Professor I de 16 horas: 5 (cinco) horas e 20 (vinte) 
minutos por semana;IV - Professor I de 30 horas: 10 (dez) horas por semana;V - 
Professor I de 40 horas: 13 (treze) horas e 20 (vinte) minutos por semana. 1Âº O
horÃ¡rio extraclasse se destina a Centro de Estudos, planejamento de aulas, 
organizaÃ§Ã£o do DiÃ¡rio de Classe, elaboraÃ§Ã£o e correÃ§Ã£o de atividades 
avaliativas, formaÃ§Ã£o continuada, descanso e refeiÃ§Ãµes do professor, e 
outras atividades de carÃ¡ter pedagÃ³gico. 2Âº A Unidade Escolar deverÃ¡ 
organizar o horÃ¡rio extraclasse dos professores, garantindo, semanalmente, um 
horÃ¡rio coletivo para Centro de Estudos, organizado por grupos de um ou mais 
anos de escolaridade ou de uma mesma disciplina e acompanhado pelo(a) 
Coordenador(a) PedagÃ³gico(a).Art. 7Âº Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela 
E/SUBE/CED.Art. 8Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entrarÃ¡ em vigor na data de sua 
publicaÃ§Ã£o, revogadas as disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio.Rio de Janeiro, 02 de 
fevereiro de 2012.CLAUDIA COSTIN(*) Republicado por ter saÃ-do com 
incorreÃ§ÃµesANEXOMATRIZES CURRICULARES DA REDE PÃšBLICA MUNICIPAL DE ENSINOI - 

 ESCOLAS DE HORÃRIO PARCIALMATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO 
PARCIALCASA DA ALFABETIZAÃ‡ÃƒODISCIPLINAS1Âº Ano2Âº Ano3Âº AnoBase 
NacionalLÃ-ngua Portuguesa+++MatemÃ¡tica+++Arte (Teatro ou Artes 
Visuais)111EducaÃ§Ã£o FÃ-sica222Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:111- 

 InglÃªsSala de Leitura111Estudo Dirigido+++CARGA HORÃRIA 
SEMANAL22:3022:3022:30ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)Outros 
Compontentes(+)(+)(+)MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO 

 PARCIALPRIMÃRIODISCIPLINAS4Âº Ano5Âº Ano6Âº Exp6Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa+++6MatemÃ¡tica+++4CiÃªncias+++3Geografia+++3HistÃ³ria+++3Arte: - 
Teatro11-- - Artes Visuais - MÃºsica--22EducaÃ§Ã£o FÃ-sica2222Parte 
DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:1122- InglÃªsSala de Leitura11--Estudo 
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 Dirigido++++CARGA HORÃRIA/TOTAL DE TEMPOS SEMANAL22:3022:3022:3025ReforÃ§o 

Escolar(+)(+)(+)(+)Outros Compontentes(+)(+)(+)(+)MATRIZ CURRICULAR PARA O 
 ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO PARCIALGINÃSIODISCIPLINAS7Âº Ano8Âº Ano9Âº AnoBase 

NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa464MatemÃ¡tica646CiÃªncias333Geografia333HistÃ³ria333Arte222EducaÃ§Ã£o
FÃ-sica222Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:- InglÃªs222- FrancÃªs-- 
EspanholEstudo Dirigido+++TOTAL DE TEMPOS SEMANAL252525ReforÃ§o 
Escolar(+)(+)(+)Outros Compontentes(+)(+)(+)Legenda:
+ = presenÃ§a da disciplina para trabalho do professor da turma;
(+) = disciplina que pode ser ministrada por professor, estagiÃ¡rio, oficineiro 
ou voluntÃ¡rio, alÃ©m do horÃ¡rio da Matriz Curricular.

II - ESCOLAS DO AMANHÃƒ DE TEMPO PARCIALMATRIZ CURRICULAR PARA AS ESCOLAS DO 
AMANHÃƒ DE TEMPO PARCIALCASA DA ALFABETIZAÃ‡ÃƒODISCIPLINAS1Âº Ano2Âº Ano3Âº 
AnoBase NacionalLÃ-ngua Portuguesa+++MatemÃ¡tica+++Arte (Teatro ou Artes 
Visuais)111EducaÃ§Ã£o FÃ-sica222Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:111- 

 InglÃªsSala de Leitura111Estudo Dirigido+++CARGA HORÃRIA 
SEMANAL22:3022:3022:30ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)Outros 
Compontentes(+)(+)(+)MATRIZ CURRICULAR PARA AS ESCOLAS DO AMANHÃƒ DE TEMPO 

 PARCIALPRIMÃRIODISCIPLINAS4Âº Ano5Âº Ano6Âº Exp6Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa+++5MatemÃ¡tica+++4CiÃªncias+++4Geografia+++3HistÃ³ria+++3Arte: - 
Teatro11-- - Artes Visuais - MÃºsica--22EducaÃ§Ã£o FÃ-sica2222Parte 
DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:1122- InglÃªsSala de Leitura11--Estudo 

 Dirigido++++CARGA HORÃRIA/TOTAL DE TEMPOS SEMANAL22:3022:3022:3025ReforÃ§o 
Escolar(+)(+)(+)(+)Outros Compontentes(+)(+)(+)(+)
MATRIZ CURRICULAR PARA AS ESCOLAS DO AMANHÃƒ DE TEMPO 

 PARCIALGINÃSIODISCIPLINAS7Âº Ano8Âº Ano9Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa464MatemÃ¡tica546CiÃªncias433Geografia333HistÃ³ria333Arte222EducaÃ§Ã£o
FÃ-sica222Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:- InglÃªs222- FrancÃªs-- 
EspanholEstudo Dirigido+++TOTAL DE TEMPOS SEMANAL252525ReforÃ§o 
Escolar(+)(+)(+)Outros Compontentes(+)(+)(+)Legenda:
+ = presenÃ§a da disciplina para trabalho do professor da turma;
(+) = disciplina que pode ser ministrada por professor, estagiÃ¡rio, oficineiro 
ou voluntÃ¡rio, alÃ©m do horÃ¡rio da Matriz Curricular.III - ESCOLAS DE TEMPO 
INTEGRALMATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRALCASA DA 
ALFABETIZAÃ‡ÃƒODISCIPLINAS1Âº Ano2Âº Ano3Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa+++MatemÃ¡tica+++Arte (Teatro ou Artes Visuais)222EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica333Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:111- InglÃªsSala de 
Leitura111Estudo Dirigido+++TOTAL DE TEMPOS SEMANAL353535ReforÃ§o 
Escolar(+)(+)(+)Outros Compontentes(+)(+)(+)MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO 

 FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRALPRIMÃRIODISCIPLINAS4Âº Ano5Âº Ano6Âº Exp*Base 
NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa+++MatemÃ¡tica+++CiÃªncias+++Geografia+++HistÃ³ria+++Arte: - Teatro22-
- Artes Visuais - MÃºsica--2EducaÃ§Ã£o FÃ-sica333Parte DiversificadaLÃ-ngua 
Estrangeira:112- InglÃªsSala de Leitura11-Estudo Dirigido+++Ensino 
Religioso11-TOTAL DE TEMPOS SEMANAL353535ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)Outros 
Compontentes(+)(+)(+)* O 6ÂºAno das Escolas de Tempo Integral que nÃ£o for 
Experimental, seguirÃ¡ a Matriz do 7Âº Ano.MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO 

 FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRALGINÃSIODISCIPLINAS7Âº Ano8Âº Ano9Âº AnoBase 
NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa666MatemÃ¡tica666CiÃªncias444Geografia333HistÃ³ria333Arte (Teatro ou 
Artes Visuais)222EducaÃ§Ã£o FÃ-sica222Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:- 
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InglÃªs222- FrancÃªs-- EspanholEstudo Dirigido333Eletivas (2 tempos por 
Disciplina)444TOTAL DE TEMPOS SEMANAL353535ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)Outros 
Compontentes(+)(+)(+)
Legenda:
+ = presenÃ§a da disciplina para trabalho do professor da turma;
(+) = disciplina que pode ser ministrada por professor, estagiÃ¡rio, oficineiro 
ou voluntÃ¡rio, alÃ©m do horÃ¡rio da Matriz Curricular.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eu-amo-ser-professora-primeira-reuniao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eu amo ser Professora: PRIMEIRA REUNIÃƒO DE 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eu amo ser Professora: PRIMEIRA REUNIÃƒO DE 2012: PODE PARECER MENTIRA, MAS 
ESTAVA SENTINDO FALTA DA MINHA ROTINA. AMEI MINHAS FÃ‰RIAS, MAS DEVO CONFESSAR 

 QUE ADORO O MEU OFÃCIO, AMO SER PROF...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iii-escolas-de-tempo-integral-matriz.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

III - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL   MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE
TEMPO INTEGRAL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

III - ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL
MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRALCASA DA 
ALFABETIZAÃ‡ÃƒODISCIPLINAS1Âº Ano2Âº Ano3Âº AnoBase NacionalLÃ-ngua 
Portuguesa+++MatemÃ¡tica+++Arte (Teatro ou Artes Visuais)222EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica333Parte DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:111- InglÃªsSala de 
Leitura111Estudo Dirigido+++TOTAL DE TEMPOS SEMANAL353535
ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)
Outros Compontentes(+)(+)(+)
MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO 

 INTEGRALPRIMÃRIODISCIPLINAS4Âº Ano5Âº Ano6Âº Exp*Base NacionalLÃ-ngua 
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Portuguesa+++MatemÃ¡tica+++CiÃªncias+++Geografia+++HistÃ³ria+++Arte:

- Teatro22-- Artes Visuais- MÃºsica--2EducaÃ§Ã£o FÃ-sica333Parte 
DiversificadaLÃ-ngua Estrangeira:112- InglÃªsSala de Leitura11-Estudo 
Dirigido+++Ensino Religioso11-TOTAL DE TEMPOS SEMANAL353535
ReforÃ§o Escolar(+)(+)(+)
Outros Compontentes(+)(+)(+)
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jogos-eletronicos-para-aprender-ler.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogos eletrÃ´nicos para aprender a ler

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AlfabetizaÃ§Ã£o em escolas municipais usarÃ¡ novas tecnologias
PORBRUNO MENEZES
Rio- Alunos da rede municipal vÃ£o aprender a ler e escrever usando, entre 
outras ferramentas, jogos eletrÃ´nicos. A EducopÃ©dia - site da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o com conteÃºdo pedagÃ³gico em forma de vÃ-deos, games e 
programas de rÃ¡dio gravados para Internet - ganhou versÃ£o para a classe de 
alfabetizaÃ§Ã£o que se chama PÃ© de Vento. E jÃ¡ neste ano letivo, que comeÃ§a 
no prÃ³ximo dia 13, assim como jÃ¡ ocorre com os do 6Âº a 8Âº ano, os estudantes
do 1Âº ano do Ensino Fundamental contarÃ£o com esse auxÃ-lio tecnolÃ³gico.
Todos os alfabetizadores estÃ£o sendo capacitados para que saibam utilizar os 
recursos do site. Com as novidades, esperamos chegar logo em 1Âº lugar no Ideb 
(Ã-ndice nacional que mede a qualidade do ensino). Talvez nÃ£o seja este ano, 
mas garanto que vamos chegar lÃ¡, e logo, afirmou ontem o prefeito, Eduardo 
Paes, em aula inaugural da rede, com participaÃ§Ã£o da secretÃ¡ria de 
EducaÃ§Ã£o, ClÃ¡udia Costin, e dos diretores de escola.
A EducopÃ©dia poderÃ¡ ser acessada de casa por pais que quiserem acompanhar o 
desenvolvimento escolar dos filhos (www.educopedia.com.br). Para o professor, a 
tecnologia promete funcionar como aliada em sala de aula, atraindo a atenÃ§Ã£o 
da turma. Para as turmas de 6Âº a 8Âº ano, as salas serÃ£o preparadas com 
retroprojetor e um computador, para que alunos assistam a vÃ-deos, brinquem com 
os jogos e, depois, treinem em casa.InglÃªs todo dia
Outra novidade anunciada Ã© que alunos de escolas que funcionam como ginÃ¡sio 
experimental - com horÃ¡rio integral e onde as crianÃ§as tÃªm tutores para 
ajudÃ¡-las a desenvolver projetos de vida - terÃ£o aula de InglÃªs todos os 
dias. O nÃºmero de unidades com ginÃ¡sio passarÃ¡ este ano de 10 para 19.
--------------------------------------------------------------------------------
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jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - The Bobs: prÃªmio para blogs abre 
incriÃ§Ãµes nesta segunda

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - The Bobs: prÃªmio para blogs abre 
incriÃ§Ãµes nesta segunda
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-mpf-quer-tirar-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - PaÃ-s - MPF quer tirar de circulaÃ§Ã£o dicionÃ¡rio por causa 
de verbete cigano
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - MPF quer tirar de circulaÃ§Ã£o dicionÃ¡rio por causa 
de verbete cigano
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<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-pais-piso-nacional-dos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - PaÃ-s - Piso nacional dos professores tem aumento de 22%, 
define MEC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - PaÃ-s - Piso nacional dos professores tem aumento de 22%, 
define MEC
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jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Brasil: de empresa internacionalizada a 
sociedade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Brasil: de empresa internacionalizada a 
sociedade
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<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-o-que-os-educadores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 4 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: O que os educadores brasileiros querem saber de Su...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: O que os educadores brasileiros querem saber de Su...: No 
prÃ³ximo dia 7 de fevereiro de 2012, o Brasil receberÃ¡ um dos educadores mais 
comentados na web e mais respeitados por estudiosos de educa...
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listagem-final-de-classificados-desafio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Listagem Final de Classificados - Desafio Rioeduca 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Quarta-feira, 22/02/2012Listagem Final de Classificados - Desafio Rioeduca 
2011Tags:desafiorioeduca2011.Listagem Final dos Textos Finalistas ao Desafio 
Rioeduca 2011ParabÃ©ns aos que chegaram atÃ© esta fase!Os textos finalistas 
serÃ£o submetidos a uma avaliaÃ§Ã£o final conformeregulamento.
Muitos enviaram textos, mas apÃ³s primeira avaliaÃ§Ã£o da equipe Rioeduca,
alguns foram remetidos para o site EducaÃ§Ã£o Nota Dez e continuaram 
concorrendo.
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Os textos finalistas foram os que obtiveram mais de 200 visualizaÃ§Ãµes de 
usuÃ¡rios
diferentes (dados de acesso contabilizados pelo Infoglobo) e/ou mais de 20 
comentÃ¡rios.
Se vocÃª tem alguma constestaÃ§Ã£o ou dÃºvida acerca deste resultado,
envie email paranota10@rioeduca.netatÃ© o dia 26 de fevereiro com o tÃ-tulo
CONTESTAÃ‡ÃƒO. O resultado dessa contestaÃ§Ã£o serÃ¡ divulgado no dia 27 de 
fevereiro.

A partir de agora, o nÃºmero de acessos nÃ£o faz qualquer diferenÃ§a na 
avaliaÃ§Ã£o final. Veja o que diz o regulamento:
"Os trabalhos de maior repercussÃ£o nessa mÃ-dia (entendendo como formas de
repercussÃ£o: o nÃºmero de visualizaÃ§Ãµes, o nÃºmero de comentÃ¡rios positivos,
as
remissÃµes a matÃ©rias de mesmo vÃ-nculo de conteÃºdo no Portal Rioeduca,
etc) serÃ£o submetidos Ã  avaliaÃ§Ã£o final que ocorrerÃ¡ entre os dias 27 de 
fevereiro
e 18 de marÃ§o. Essa nova avaliaÃ§Ã£o serÃ¡ feita por um comitÃª de avaliaÃ§Ã£o,
composto por integrantes do NÃ-vel Central, das CREs e das escolas. A lista dos
participantes dessa comissÃ£o serÃ¡ divulgada no portal Rioeduca na segunda
quinzena de fevereiro. Cada texto serÃ¡ enviado para avaliaÃ§Ã£o de 3 pessoas
diferentes do comitÃª sem o nome do(a) autor(a).A avaliaÃ§Ã£o, de 1 a 5 pontos,
levarÃ¡ em consideraÃ§Ã£o a qualidade do texto, o mÃ©rito do relato e sua
relevÃ¢ncia pedagÃ³gica."

Veja tambÃ©m o que estÃ¡ no regulamento sobrea premiaÃ§Ã£o:
 CAPÃTULO VII - Da PremiaÃ§Ã£o na Modalidade Educador

Art. 1. AtÃ© trÃªs educadores de cada categoria mencionada no Art. 3,
CapÃ-tulo IV, cujos trabalhos forem selecionados pela ComissÃ£o Julgadora*,
serÃ£o premiados com um tablet em cerimÃ´nia especial que serÃ¡ realizada
em maio de 2012 em data a ser definida pela E/SUBTE/SME e anunciada
com antecedÃªncia pelo Portal Rioeduca.

*A ComissÃ£o Julgadora serÃ¡ divulgada na prÃ³xima segunda-feira,
dia 27 e determinarÃ¡ a quantidade mÃ-nima de pontos para que umtexto
esteja entre os vencedores, quando nÃ£o houver mais de trÃªs concorrentesna 
mesma 
categoria.https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Anx22YfdUY2TdHlobHhxb05CL
Ux2enFoSVpCVzlkRncoutput=html
--------------------------------------------------------------------------------
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midia-e-educacao-que-tal-criar-noticia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o: Que tal criar a notÃ-cia da sua vida e ainda estimu...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o: Que tal criar a notÃ-cia da sua vida e ainda estimu...: 
Compartilhamos com vocÃªs um site ( 
http://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp )  com um aplicativo super
criativo, a partir do ...
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mostra-no-ccbb-reune-85-obras-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra no CCBB reÃºne 85 obras de Tarsila do Amaral - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mostra no CCBB reÃºne 85 obras de Tarsila do Amaral - O Globo
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<POSTAGEM>
novidades-do-programa-cientistas-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 4 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃƒ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
COMUNICADO IMPORTANTE
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NOVIDADES DO PROGRAMA CIENTISTAS DO AMANHÃƒ
MudanÃ§a na sequencia de algumas Unidades
Para melhor adequar a grade curricular do Programa Ã s demandas dos professores,
representantes da E/SUBE/CED, da Sangari, e um grupo de 10 professores 
convidados analisaram a sequencia das Unidades e decidiram realizar algumas 
inversÃµes.A partir de 2012, a nova grade curricular de CiÃªncias para as 
escolas do Programa ficarÃ¡ assim:Grade Curricular Cientistas do AmanhÃ£ para 
2012/2013AnoUnidades - MÃ³dulo IUnidades - MÃ³dulo IIUnidades - MÃ³dulo III1Âº 
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 anoAnimaisÃguaLuz, Cores e Sombras2Âº anoSeres VivosArVida das Plantas3Âº 

anoCiclos de VidaTransformaÃ§ÃµesSolo4Âº anoTempo e ClimaRochas e MineraisCorpo 
 Humano5Âº anoEcossistemasVida dos AnimaisTerra, Sol e Lua6Âº anoÃgua, Solo e 

RochasEnergia e MatÃ©ria nos EcossistemasUniverso7Âº anoDiversidade das 
PlantasDiversidade dos AnimaisMundo MicroscÃ³pico8Âº anoComposiÃ§Ã£o dos 
AlimentosNutriÃ§Ã£o e LocomoÃ§Ã£o no Organismo HumanoRegulaÃ§Ã£o e ReproduÃ§Ã£o 
no Organismo Humano9Âº anoMateriais e suas PropriedadesReaÃ§Ãµes 
QuÃ-micasMecÃ¢nica*As linhas dos anos que tiveram inversÃ£o de Unidades estÃ£o 
grifadas.
DICA: o material das unidades realizadas no MÃ³dulo III de 2011 que se 
repetirÃ£o no MÃ³dulo I de 2012 podem permanecer organizados no armÃ¡rio jÃ¡ 
para o ano que vem!Entrega do Material do MÃ³dulo I de 2012 em novembro de 
2011Os materiais do MÃ³dulo I de 2012 serÃ£o entregues nas escolas de 07 a 11 de
novembro de 2011.
Como os materiais chegarÃ£o com bastante antecedÃªncia,pedimos que a equipe 
gestora:
1)faÃ§a apenas a conferÃªncia da quantidade de volumes, conforme informaÃ§Ã£o da
Carta de Entrega, atÃ© 7 dias apÃ³s a entrega. Se notar a falta de alguma caixa,
por favor, entre em contato com a Central de Atendimento da Sangari 
(0300-789-2038 ou cientistasdoamanha@sangari.com);
2) guarde as caixas lacradas em local seguro;
3) abra as caixas e realize a conferÃªncia dos itens apenas no inÃ-cio do ano 
letivo de 2012. As escolas terÃ£o atÃ© 30 dias apÃ³s a formaÃ§Ã£o dos 
professores (em data a ser definida) para comunicar Ã  Central de Atendimento 
problemas com os materiais dos kits. ApÃ³s essa data, qualquer solicitaÃ§Ã£o de 
envio ou reposiÃ§Ã£o deverÃ¡ ser realizada por meio de Ficha de 
OcorrÃªncia.MudanÃ§a na quantidade de material por kit
Para facilitar a produÃ§Ã£o dos kits e a conferÃªncia e organizaÃ§Ã£o dos 
materiais nas escolas, a partir de agoratodos os kits de um mesmo ano escolar 
serÃ£o entregues com o mesmo tamanho, independentemente do nÃºmero exato de 
alunos por turma.Os kits serÃ£o montados de acordo com a mÃ©dia de alunos por 
turma de todas as escolas do Programa, por ano escolar.
A partir do MÃ³dulo I de 2012, os kits terÃ£o os seguintes tamanhos:1Âº, 2Âº e 
3Âº anos: kits para 28 alunos4Âº ano: kits para 32 alunos5Âº ao 9Âº anos: kits 
para 36 alunos
Se necessÃ¡rio, solicitamos aos professores que realizem os experimentos com 
grupos de 5 alunos, ao invÃ©s de 4. Desse modo, a quantidade do kit deverÃ¡ ser 
suficiente para a realizaÃ§Ã£o das atividades em todas as turmas.
Os livros dos alunos serÃ£o entregues novamente, para o nÃºmero total de alunos 
de cada turma, no 4Âº ano de uso da Unidade, da mesma forma que os demais livros
do PNLD. Por isso, em 2012 serÃ£o entregues apenas os livros das Unidades que 
tiveram inÃ-cio em 2009. Para o mÃ³dulo I, serÃ£o enviados em novembro livros 
das Unidades Tempo e Clima (4Âº ano) e Diversidade das Plantas (7Âº ano) na 
mesma quantidade de alunos prÃ©-determinada para o kit. Caso a turma tenha mais 
alunos que o previsto para o kit padrÃ£o, o ajuste serÃ¡ feito no inicio de 
2012, com base na primeira lista de movimentaÃ§Ã£o de matrÃ-culas 
disponibilizada pela SME Ã  Sangari.
Ressaltamos que os materiais nÃ£o consumÃ-veis, enviados Ã s escolas em 2009 e 
2010, nÃ£o serÃ£o entregues novamente em 2012, pois eles tem vida Ãºtil de 5 
anos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-que-e-o-ii-premio-experiencia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que Ã© o II PrÃªmio ExperiÃªncia Educacionais Inclusivas - a escola aprendendo
com as diferenÃ§as ?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O II PrÃªmio ExperiÃªncias Educacionais Inclusivas - a escola aprendendo com as 
diferenÃ§as tem como objetivo promover, difundir e valorizar experiÃªncias 
escolares inovadoras e efetivas de inclusÃ£o escolar de estudantes com 
deficiÃªncia, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas 
habilidades/superdotaÃ§Ã£o, realizadas por gestores, educadores, professores e 
estudantes.
Nessa segunda ediÃ§Ã£o, serÃ£o premiados Relatos de ExperiÃªncias das escolas 
pÃºblicas de educaÃ§Ã£o bÃ¡sica e das secretarias de educaÃ§Ã£o; e, Textos 
Narrativos produzidos por estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do 
ensino mÃ©dio, matriculados nas escolas pÃºblicas brasileiras. SerÃ¡, tambÃ©m, 
concedida MenÃ§Ã£o Honrosa Ã  experiÃªncia inclusiva de educaÃ§Ã£o infantil que 
se destacar.
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CalendÃ¡rio
Encerramento das InscriÃ§Ãµes16 de marÃ§o de 2012http://peei.mec.gov.br/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olimpiada-de-lingua-portuguesa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OlimpÃ-ada de LÃ-ngua Portuguesa

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Para
alÃ©m de um concurso, a OlimpÃ-ada de LÃ-ngua Portuguesa Escrevendo o Futuro
se traduz em uma proposta de formaÃ§Ã£o docente, desenvolvendo-se por meio de 
aÃ§Ãµes
valorosas e um rico material que orientam a prÃ¡tica pedagÃ³gica considerando a
importÃ¢ncia do trabalho com os gÃªneros textuais - que se encontram nas esferas
discursivas da vida social - por levar em conta os diferentes domÃ-nios sociais
de comunicaÃ§Ã£o envolvidos na produÃ§Ã£o e compreensÃ£o dos textos orais e
escritos.Com
o tema O lugar onde eu vivo, a dinÃ¢mica da OlimpÃ-ada, alÃ©m de favorecer a
ampliaÃ§Ã£o e o aprimoramento das habilidades de leitura e escrita, favorece o
conhecimento e a valorizaÃ§Ã£o da histÃ³ria e da cultura locais; estreita os 
vÃ-nculos
de nossos alunos e alunas com o seu lugar - possibilitando-lhes um novo olhar
acerca da realidade e, a partir daÃ-, a perspectiva de transformaÃ§Ã£o. A
OlimpÃ-ada de LÃ-ngua Portuguesa Escrevendo o Futuro contempla o trabalho
com os seguintes gÃªneros textuais:1- POEMA
- 5Âº e 6Âº anos do Ensino Fundamental2- MEMÃ“RIAS

 LITERÃRIAS - 7Âº e 8Âº anos do Ensino Fundamental3- CRÃ”NICA
- 9Âº ano do Ensino Fundamental e 1Âº ano do Ensino MÃ©dio4- ARTIGO
DE OPINIÃƒO - 1Âº e 2Âº anos do Ensino MÃ©dio
 Ã‰ importante registrar...Para
a 3Âª ediÃ§Ã£o da OlimpÃ-ada de LÃ-ngua Portuguesa Escrevendo o Futuro foi 
enviada Ã s
escolas pÃºblicas brasileiras - que atendem um ou mais anos escolares entre o 
5Âº
ano do Ensino Fundamental e o 3Âº ano do Ensino MÃ©dio - uma coleÃ§Ã£o com 
quatro
pastas. Em cada uma delas hÃ¡ material que visa colaborar com o professor no
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ensino da leitura e da escrita em um gÃªnero textual, quais sejam: -
1 caderno do professor, -
10 exemplares idÃªnticos da ColetÃ¢nea de textos e 1 CD-ROM.
Esta
coleÃ§Ã£o poderÃ¡ ser utilizada nÃ£o apenas na preparaÃ§Ã£o para a OlimpÃ-ada, 
mas
como mais um instrumento que visa auxiliar o trabalho docente em relaÃ§Ã£o aos
conteÃºdos de LÃ-ngua Portuguesa que precisam ser ensinados durante o ano 
letivo.Ao
se inscrever o professor passarÃ¡ a integrar a rede Escrevendo o Futuro e
a receber gratuitamente a revista Na Ponta do LÃ¡pis - uma publicaÃ§Ã£o
periÃ³dica com artigos, entrevistas, anÃ¡lise de textos e relatos de prÃ¡tica
docente.
Esteja
atento ao inÃ-cio das inscriÃ§Ãµes acessando WWW.escrevendo.cenpec.org.br.
Em breve enviaremos a senha para que possa ser efetuada.
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

volta Ã s aulas com mochilas  Mais de 500 mil estudantes da rede municipal vÃ£o 
receber tambÃ©m uniforme e material escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais de 500 mil estudantes da rede municipal vÃ£o receber tambÃ©m uniforme e 
material escolar
PORMARIA LUISA BARROS
Rio- A Prefeitura do Rio vai distribuir a partir de hoje mochilas e kits de 
material escolar na volta Ã s aulas para 538 mil alunos do Ensino Fundamental, 
incluindo turmas do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) e da EducaÃ§Ã£o Infantil. A
novidade deve incentivar os estudantes a encerrar as fÃ©rias uma semana antes do
Carnaval. As famÃ-lias nÃ£o precisarÃ£o ter gastos com uniforme. Cada estudante 
receberÃ¡ ao menos trÃªs camisas e duas bermudas.

Nas Escolas do AmanhÃ£, GinÃ¡sios Experimentais e GinÃ¡sio Experimental 
OlÃ-mpico, os alunos ganharÃ£o cinco camisas de uniforme, duas bermudas, cinco 
pares de meia, um par de tÃªnis e um agasalho (jaqueta e calÃ§a comprida). De 
acordo com a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SME), a distribuiÃ§Ã£o do 
material didÃ¡tico serÃ¡ feita nas prÃ³prias escolas ao longo das prÃ³ximas 
semanas.
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No municÃ-pio, o inÃ-cio do ano letivo serÃ¡ aberto Ã s 9h pelo prefeito Eduardo
Paes e pela secretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o, ClÃ¡udia Costin, na Escola Municipal 
Tasso da Silveira, em Realengo. A sala onde o atirador Wellington de Oliveira 
disparou contra alunos em abril do ano passadoteve as paredes demolidas e virou 
Ã¡rea de passagem para um novo prÃ©dio de quatro andares, com sala de 
informÃ¡tica, biblioteca, laboratÃ³rio de ciÃªncias, auditÃ³rio para 100 pessoas
e outros.

A Rocinha tambÃ©m ganhou novidades para o ano letivo: o 19Âº GinÃ¡sio 
Experimental da cidade, que atenderÃ¡ 210 alunos do 7 ao 9 anos, no prÃ©dio da 
Escola Municipal AndrÃ© Urani. Os estudantes terÃ£o biblioteca, laboratÃ³rio, 
refeitÃ³rio, elevador panorÃ¢mico, pÃ¡tio coberto e quadra esportiva com 
vestiÃ¡rios.

Mais tempo em sala de aula

A partir deste ano, estudantes de 114 unidades, sendo 58 Cieps, vÃ£o passar mais
tempo estudando. A SME ampliou nessas escolas o horÃ¡rio para turno Ãºnico de 
7h. A meta Ã© que atÃ© 2020 todas as escolas funcionem em perÃ-odo integral. O 
municÃ-pio terÃ¡ no total 18 GinÃ¡sios Experimentais e um GinÃ¡sio Experimental 
OlÃ-mpico, em Santa Teresa, onde os alunos poderÃ£o contar com apoio de tutores 
para desenvolver projetos de vida. Nas demais unidades, disciplinas de InglÃªs e
Artes serÃ£o oferecidas desde o 1Âº ano.

O que cada turma vai levar

Jovens e adultos: 4 cadernos com 200 folhas; 1 caderno de cartografia com 96 
folhas; 1 rÃ©gua; 4 lÃ¡pis; 4 canetas azuis; 1 apontador com depÃ³sito; 2 
borrachas e 1 tubo de cola.

FormaÃ§Ã£o atÃ© o 5Âº ano: 3 cadernos do tipo brochura; 1 caderno de 
cartografia; 1 rÃ©gua plÃ¡stica; 1 caixa de lÃ¡pis colorido com 12 cores; 3 
lÃ¡pis; 2 canetas azuis; 1 apontador com depÃ³sito; 1 tubo de cola; e 2 
borrachas.

Alunos do 6 ao 9 anos: 3 cadernos universitÃ¡rios; 1 caderno de cartografia; 1 
rÃ©gua plÃ¡stica; 1 caixa de lÃ¡pis colorido com 12 cores; 1 tesoura sem ponta; 
3 lÃ¡pis; 2 canetas azuis; 1 apontador com depÃ³sito; 1 tubo de cola; e 2 
borrachas brancas.

EducaÃ§Ã£o Infantil: 1 caderno de desenho; 3 lÃ¡pis; 1 tesoura; 1 apontador; 1 
pasta plÃ¡stica; 1 tubo de cola; 1 caixa de lÃ¡pis de cor; 1 caixa de giz de 
cera; e 2 borrachas.

--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rafael Parente: Menos tecnologia, por favor?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rafael Parente: Menos tecnologia, por favor?: Na semana passada participei de um
debate no Educa Party (braÃ§o do Campus Party, em SÃ£o Paulo) sobre Ã©tica 
digital. Meus argumentos principa...

 <COMENTÃRIOS>
Quero saber a opiniÃ£o de vocÃªs. Obrigado pela divulgaÃ§Ã£o! :)

 <COMENTÃRIOS>
Vamos discutir essa semana no horÃ¡rio de planejamento!
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Regulamenta a concessÃ£o do benefÃ-cio financeiro para custeio de curso de 
inglÃªs a tÃ-tulo de auxÃ-lio educaÃ§Ã£o e dÃ¡ outras providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DECRETO N.Âº 35080 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2012DIÃRIO OFICIAL de 6 de fevereiro de
2012
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuiÃ§Ãµes legais, 
e,CONSIDERANDO a realizaÃ§Ã£o, na Cidade do Rio de Janeiro, da Copa do Mundo de 
2014 e das OlimpÃ-adas de 2016;CONSIDERANDO a necessidade de difusÃ£o do ensino 
do idioma inglÃªs como preparaÃ§Ã£o para os eventos;CONSIDERANDO o disposto no 
artigo 10, II e VIII da Lei Municipal nÂº 3.344/2001;CONSIDERANDO o constante e 
decidido nos autos do processo administrativo nÂº 05/500.531/2011;DECRETA:Art. 
1.Âº O Instituto de PrevidÃªncia e AssistÃªncia do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro 
- PREVI-RIO concederÃ¡, aos dependentes de servidores estatutÃ¡rios ativos e 
inativos segurados do Fundo Especial de PrevidÃªncia do MunicÃ-pio do Rio de 
Janeiro - FUNPREVI, a tÃ-tulo de nova modalidade de auxÃ-lio educaÃ§Ã£o, nos 
termos do disposto no art. 10, II, da Lei 3.344/2001, benefÃ-cio destinado ao 
custeio de cursos de inglÃªs de estudos em instituiÃ§Ãµes de ensino 
credenciadas, doravante denominado Previ-Rio BilÃ-ngue.ParÃ¡grafo Ãºnico. 
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Considera-se como dependente, para os fins do presente Decreto, filho ou filha 
devidamente cadastrado no sistema informatizado de recursos humanos do Ã³rgÃ£o 
ao qual o servidor pertenÃ§a, com idade entre 6 e 21 anos, assim como os menores
sob guarda ou tutela do segurado constante do mesmo cadastro.Art. 2.Âº O 
Previ-Rio Bilingue serÃ¡ concedido exclusivamente aos dependentes de servidores 
estatutÃ¡rios ativos e inativos segurados do Fundo Especial de PrevidÃªncia do 
MunicÃ-pio do Rio de Janeiro - FUNPREVI cuja remuneraÃ§Ã£o mensal totalnÃ£o 
ultrapasse o valor de R$ 4.354,00, considerando somente o somatÃ³rio das verbas 
sujeitas ao desconto para o Fundo Especial de PrevidÃªncia do MunicÃ-pio do Rio 
de Janeiro - FUNPREVI.ParÃ¡grafo Ãºnico. O valor acima referenciado serÃ¡ 
atualizado na data e pelo mesmo percentual de reajuste aplicado ao funcionalismo
pÃºblico municipal.Art. 3.Âº CaberÃ¡ ao Instituto de PrevidÃªncia e AssistÃªncia
do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro -PREVI-RIO regulamentar os procedimentos 
destinados Ã  concessÃ£o do benefÃ-cio de que trata o presente Decreto, 
observados, obrigatoriamente, dentre outros, os seguintes requisitos:I - 
realizaÃ§Ã£o de cursos em mÃ³dulos semestrais, com pelo menos duas 
horas/semanais de aula, pelo perÃ-odo de 3 (trÃªs) anos e 6 (seis) meses, 
observando-se a carga horÃ¡ria mÃ-nima de 36 (trinta e seis) horas por 
mÃ³dulo;II - o valor do mÃ³dulo semestral serÃ¡ de R$ 540,00 (quinhentos e 
quarenta reais), equivalente ao valor de R$ 90,00 (noventa reais) por mÃªs, 
incluindo material didÃ¡tico, e sendo custeado integralmente pelo PREVI-RIO;III 
- credenciamento de instituiÃ§Ãµes de ensino que: (i) possuam distribuiÃ§Ã£o 
geogrÃ¡fica das filiais adequada ao eficaz atendimento ao beneficiÃ¡rio; (ii) 
estejam em funcionamento de acordo com a legislaÃ§Ã£o em vigor hÃ¡ pelo menos 
oito anos; (iii) atendam aos demais requisitos estabelecidos em ResoluÃ§Ã£o 
Conjunta CVL e PREVI-RIO.ParÃ¡grafo Ãºnico. O valor constante do item II deste 
artigo serÃ¡ reajustado a cada exercÃ-cio pela variaÃ§Ã£o acumulada do IPCA-E 
medida nos Ãºltimos 12 (doze) meses.Art. 4.Âº Constitui requisito para o 
credenciamento de que trata o art. 3., III, deste Decreto o oferecimento, pela 
instituiÃ§Ã£o de ensino credenciada, de curso de inglÃªs, no mesmo valor e nas 
mesmas condiÃ§Ãµes previstas no art. 3., a todos os servidores ativos do 
MunicÃ-pio que manifestarem interesse. 1Âº Os servidores referidos no caput 
deste artigo nÃ£o farÃ£o jus Ã  nova modalidade de auxilio educaÃ§Ã£o de que 
trata o presente Decreto, devendo arcar com os custos decorrentes do curso de 
inglÃªs por conta prÃ³pria, fazendo jus, entretanto, Ã s mesmas condiÃ§Ãµes e 
valor previstos no art. 3.. 2Âº CaberÃ¡ Ã  Secretaria Municipal de 
AdministraÃ§Ã£o - SMA regulamentar os procedimentos necessÃ¡rios Ã  efetivaÃ§Ã£o
da matrÃ-cula pelos servidores municipais nos cursos de inglÃªs nos moldes 
previstos neste artigo.Art. 5. SerÃ¡ permitido Ã s instituiÃ§Ãµes de ensino 
credenciadas iniciarem os cursos no 1Âº semestre de 2012, desde que seja 
observada a carga horÃ¡ria mÃ-nima correspondente ao mÃ³dulo semestral e o 
tÃ©rmino esteja previsto antes do inÃ-cio regular das aulas do 2Âº semestre.Art.
6. Este decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 03 de
fevereiro de 2012; 447. ano da fundaÃ§Ã£o da CidadeEDUARDO PAES
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terÃ§a-feira, 28 de fevereiro de 2012
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Reinventaram o conhecimento - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Reinventaram o conhecimento - O Globo
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Queridos Parceiros das Escolas do AmanhÃ£,

Segue informaÃ§Ãµes de algumas das muitas capacitaÃ§Ãµes que acontecerÃ£o na 
prÃ³xima semana, "mais diretamente relacionadas" Ã s Escolas do AmanhÃ£.
Convidamos nossos Parceiros nas GEDs a se inscreverem para estarem presentes nas
capacitaÃ§Ãµes que forem de seu interesse (nos dias que puderem participar e 
onde tivermos espaÃ§o, lÃ³gico).

Mesa-Redonda Metodologia UerÃª-Mello
Parceiro: UerÃª Mello
Data: 10 de fevereiro
Carga HorÃ¡ria: 4 horas
Professores a serem capacitados:151 Coordenadores PedagÃ³gicos
N. de vagas por CRE:Professores das turmas envolvidas no projeto
N. de turmas:1 (tarde)
Local:Centro AssociaÃ§Ã£o Comercial do RJ (Rua da CandelÃ¡ria, 9 - Centro)
ResponsÃ¡vel:samantha.barthelemy@gmail.com

Curso Professores do Projeto Cientistas do AmanhÃ£
Parceiro: Instituto Sangari
Data:8 e 9 de fevereiro
Carga HorÃ¡ria:12horas no mÃ-nimo / 16horas no mÃ¡ximo
Professores a serem capacitados:180 PIs de CiÃªncias
N. de vagas por CRE:Totalidade dos Profs I de CiÃªncias das Escolas do AmanhÃ£
N. de turmas na capacitaÃ§Ã£o:8 (4 manhÃ£ e 4 tarde)
Local:Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica (Avenida Paulo de Frontin, 1 - Cidade 
Nova)
ResponsÃ¡vel:carolina.lima2gmail.com/auriregina@uol.com.br
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Curso Professores - EducaÃ§Ã£o para Paz
Parceiro:Parceiros Brasil - Centro de Processos Colaborativos
Data:Prof II6 e 7 de fevereiro /Prof I8 e 9 de fevereiro (e 10 de fev?)
Carga horÃ¡ria: 8 horas (dois encontros de 4 horas)
Professores a serem capacitados:120 professores (preferencialmente dos 4o, 6o e 
8o anos)
N. de vagas por CRE:60 vagas para PI, 60 vagas para PII (podendo haver 
mudanÃ§as, privilegiando a presenÃ§a dos PIs)
N. de turmas na capacitaÃ§Ã£o:4 (2 manhÃ£ e 2 tarde)
Local:EscritÃ³rio Parceiros Brasil (Avenida Rio Branco, 151/404 - Centro)
ResponsÃ¡vel:samantha.barthelemy@gmail.com

Qualquer dÃºvida estou Ã  disposiÃ§Ã£o.

Um beijo,

Samantha Barthelemy
____________________
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seminÃ¡rio do Bairro Educador

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No dia seis de fevereiro participamos do seminÃ¡rio do Bairro Educador, fomos 
convidados para falar de nossa experiÃªncia de parceria com o projeto. 
Destacamos o planejamento e o uso das tecnologias para melhorar a comunicaÃ§Ã£o.
Para nossa escola o Bairro Educador Ã© um parceiro de peso que contribui para 
melhorar a aprendizagem e reduzir as taxas de evasÃ£o e reprovaÃ§Ã£o. Esperamos 
que em 2012 essa parceria continue.

 <COMENTÃRIOS>
O CIEP AdÃ£o Ã© um belo exemplo de concepÃ§Ã£o de uma educaÃ§Ã£o integral! A 
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participaÃ§Ã£o do CIEP no seminÃ¡rio proporcionou para a equipe do Projeto 
Bairro Educador a parceria incrÃ-vel entre escola e o Projeto
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Tarsila do Amaral - Percurso afetivo :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo
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Tecnologia democrÃ¡tica - vida - educacao - EstadÃ£o
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Tecnologia sem pedagogia - opiniao - versaoimpressa - EstadÃ£o
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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12 Ideias e Dicas para Ajudar Blogueiros - Dicas para Blogs
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12 Ideias e Dicas para Ajudar Blogueiros - Dicas para Blogs
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14Âº SalÃ£o FNLIJ do Livro para crianÃ§as e jovens

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Prezados,
Segue abaixo programaÃ§Ã£o do 14Âº SeminÃ¡rio FNLIJ.
14Âº SalÃ£o FNLIJ do Livro para crianÃ§as e jovensO 14Âº SalÃ£o FNLIJ do Livro 
para crianÃ§as e Jovens este ano ocorrerÃ¡ no mÃªs de abril, de 18 a 29, no 
mesmo local: Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica. O evento, patrocinado pela 
Petrobras, por meio da Lei de Incentivo Ã  Cultura (SEC-RJ) e com o apoio da 
Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, promove o 
14Âº SeminÃ¡rio de Literatura Infantil e Juvenil, encontros com escritores, 
lanÃ§amentos de novos tÃ-tulos, performance de ilustradores e palestras com 
autores e especialistas. O SalÃ£o FNLIJ conta com 4 bibliotecas, especÃ-ficas 
para cada pÃºblico, alÃ©m do o EspaÃ§o de Leitura e do EspaÃ§o do ilustrador.O 
paÃ-s homenageado desta ediÃ§Ã£o Ã© o MÃ©xico. Receberemos escritores, 
ilustradores e especialistas, que traÃ§arÃ£o um panorama da literatura infantil 
e juvenil mexicana.O primeiro dia, 18 de abril, Ã© dedicado Ã  visita, 
prÃ©-agendada e gratuita, dos professores, que participarÃ£o de uma palestra com
um especialista na obra de Monteiro Lobato e terÃ£o oportunidade de conhecer os 
lanÃ§amentos das 72 editoras presentes no evento.As escolas pÃºblicas e privadas
poderÃ£o agendar a visita de seus alunos e professores ao 14Âº salÃ£o FNLIJ do 
Livro.Como nas ediÃ§Ãµes anteriores, toda crianÃ§a e jovem que visitar o SalÃ£o 

 FNLIJ receberÃ¡ um livro de presente na saÃ-da.14Âº SEMINÃRIO FNLIJ BARTOLOMEU 
CAMPOS DE QUEIRÃ“SDias: 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2012Atividade paralela ao 14Âº 
SalÃ£o FNLIJ do Livro para CrianÃ§as e Jovens 24 DE ABRIL, TERÃ‡A-FEIRA, O 

 MÃ‰XICO, PAÃS HOMENAGEADO. ESCRITORES, ILUSTRADORES E ESPECIALISTAS APRESENTAM A
 SITUAÃ‡AO DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL EM SEU PAÃS.25 DE ABRIL, 

 QUARTA-FEIRA,A LITERATURA CRIADA POR INDIGENAS. LITERATURA INDÃGENA E MEIO 
AMBIENTE: RUMO A RIO + 20.
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TEMA E PROGRAMAÃ‡AO ORGANIZADOS PELO INBRAPI.26 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA,A 
LITERATURA E OS JOVENS. REFLETIR SOBREOS CAMINHOS DA FICÃ‡AO ESCRITA PARA JOVENS
PARA ASSIM COLABORAR COM A ATUAÃ‡AO PROMOTORA DA LITERATURA VOLTADA PARA 
JUVENTUDE NAS ESCOLAS.INSCRIÃ‡Ã•ES: Por e-mail:seminÃ¡rio@fnlij.org.brou pelo 
telefone:21- 22629130Valores: Os trÃªs dias, com pagamento antecipado (atÃ© 
17/4): R$ 80,00Os trÃªs dias no local: R$ 100,00Dias avulso antecipado: R$ 
30,00Dias avulso pagos no local: R$ 40,00

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
4-dicas-de-disciplina-em-sala-de-aula.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

4 dicas de disciplina em sala de aula para novos professores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
4 dicas de disciplina em sala de aula para novos professores
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<POSTAGEM>
9-coordenadoria-regional-de-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

9Âª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO: Retirada de tablets- Professores de 
InglÃªs

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
9Âª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO: Retirada de tablets- Professores de 
InglÃªs:  Entrega de Tablets - Professores I de InglÃªs     AtenÃ§Ã£o 
professores de InglÃªs do 1 ao 5 ano:  ConvocaÃ§Ã£o para a retirada do Tabl...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertas-inscricoes-para-o-programa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 31 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Abertas inscriÃ§Ãµes para o Programa MissÃ£o PedagÃ³gica no Parlamento

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EstÃ£o abertas, atÃ© 14 de maio, as inscriÃ§Ãµes para o processo seletivo da 
segunda ediÃ§Ã£o do Programa
MissÃ£o PedagÃ³gica no Parlamento, realizado pela CÃ¢mara dos Deputados, em 
BrasÃ-lia. O projeto vai selecionar
54 professores de escolas pÃºblicas, sendo dois de cada Estado e Distrito 
Federal, e visa promover um

programa de educaÃ§Ã£o para a valorizaÃ§Ã£o da escola como espaÃ§o para 
vivÃªncia e valores democrÃ¡ticos.
A novidade desta ediÃ§Ã£o serÃ¡ a participaÃ§Ã£o de professores do Ensino 
Fundamental.Acesse aqui o 
edital.http://www.educacao.ba.gov.br/sites/default/files/edital_missao_pedagogic
a.pdf
Os interessados serÃ£o selecionados atravÃ©s de anÃ¡lise de currÃ-culo e relato 
de experiÃªncia educacional.
O programa vai ser realizado em trÃªs etapas, com dois encontros Ã  distÃ¢ncia e
um presencial que ocorre
em BrasÃ-lia, nas instalaÃ§Ãµes da CÃ¢mara dos Deputados, no perÃ-odo de 20 a 24
de agosto de 2012.
A metodologia no encontro presencial consistirÃ¡ em aulas dialogadas, palestras,
visitas, oficinas pedagÃ³gicas
e temÃ¡ticas, privilegiando a participaÃ§Ã£o ativa do professor, a integraÃ§Ã£o 
entre a teoria e a prÃ¡tica e a
troca de experiÃªncia. Os participantes terÃ£o suas despesas pagas pela 
organizaÃ§Ã£o durante a realizaÃ§Ã£o
do encontro.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
acabar-com-fome-depende-de-um-melhor.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

'Acabar com a fome depende de um melhor uso da Ã¡gua', diz ONU - vida - ciencia 
- EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
'Acabar com a fome depende de um melhor uso da Ã¡gua', diz ONU - vida - ciencia 
- EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alfabetizacao-cientifica.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AlfabetizaÃ§Ã£o cientÃ-fica.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Gwendolyn com sua turma, utilizando os recursos do cineclube para 
fazer uma sessÃ£o de cinema com um desenho da Turma da MÃ´nica sobre CiÃªncias. 
Dica para usar recursos tecnolÃ³gicos com uma turma inteira.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ambiente-alfabetizador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ambiente alfabetizador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1302 da professora HeloÃ-sa foi recebida em 2012 com uma salinha 
decorada com todo carinho pela professora. As crianÃ§as adoraram. Ã‰ importante 
ter um ambiente assim para aprendizagem.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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aplicativo-permite-aos-estudantes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aplicativo permite aos estudantes aprenderem pelo Facebook | Canal do Ensino | 
Guia Gratuito de EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aplicativo permite aos estudantes aprenderem pelo Facebook | Canal do Ensino | 
Guia Gratuito de EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-calendario-das-provas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: CalendÃ¡rio das Provas Bimestrais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nÂº 18 Rio de Janeiro, 06 de marÃ§o de 2012.

Sr(a).
Coordenador(a) de E/SUBE/CRESr(a).
Assessor(a) de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRESr(a).
Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr(a).
Diretor(a) de Unidade Escolar Informamos o calendÃ¡rio das provas
bimestrais para 2012:a)1Âº
bimestre: 18 de abril - LÃ-ngua Portuguesa (Leitura) 19 de abril -
MatemÃ¡tica 20 de abril -
CiÃªncias9 a 24 de abril - RedaÃ§Ã£ob)2Âº
bimestre: 04 de julho - LÃ-ngua Portuguesa (Leitura) 05 de julho -
MatemÃ¡tica 06 de julho -
CiÃªncias 21 de junho a 06 de
julho - RedaÃ§Ã£oc)3Âº
bimestre: 25 de setembro - LÃ-ngua Portuguesa (Leitura) 26 de setembro -
MatemÃ¡tica 28 de abril -
CiÃªncias 12 a 28 de setembro -
RedaÃ§Ã£od)4Âº
bimestre: 12 de novembro - LÃ-ngua Portuguesa (Leitura) 13 de novembro -
MatemÃ¡tica 14 de novembro -
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CiÃªncias 29 de outubro a 14 de
novembro - RedaÃ§Ã£oLembramos
que, dado o carÃ¡ter da prova bimestral, que Ã© subsidiar o trabalho do
professor, os alunos que faltarem, por motivo justificado, devem realizar a
prova em outro dia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-casa-de-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: Casa de AlfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBE nÂº 12Rio de
Janeiro, 02 marÃ§o de 2012.

Senhor
(a) Coordenador (a) de E/SUBE/CRESenhor
(a) Gerente de E/SUBE/CRE/GED

 A Casa de AlfabetizaÃ§Ã£o Ã©
um Projeto de Escola e de EducaÃ§Ã£o da Rede Municipal de Ensino do Rio de
Janeiro que implica entender, planejar e desenvolver processos de Ensino e de
Aprendizagem com vistas Ã  construÃ§Ã£o dos processos de Leitura e Escrita.

2.Nessa perspectiva, encaminhamos, em anexo, o quadro de Acompanhamento -Leitura
e Escrita que deverÃ¡ ser
utilizado por todos os professores regentes do 1Âº ao 3Âº ano.
Breve Tutorial
de preenchimento da Planilha de
Acompanhamento

A planilha tem as seguintes funcionalidades visando precisÃ£o
e facilidade de lanÃ§amento.SÃ³ Ã© possÃ-vel lanÃ§ar s para cada quesito. Assim
     deve-se deixar em branco quando nÃ£o for satisfeita a condiÃ§Ã£o. 
Escolhemos
     o s minÃºsculo para ser mais fÃ¡cil a digitaÃ§Ã£o. Quando alguma outra 
letra
     for digitada aparece a mensagem de erro:SÃ³ digite s minÃºsculo e
     sÃ³ quando a condiÃ§Ã£o for VERDADEIRA. Clique, agora, em Cancelar e faÃ§a 
a
     correÃ§Ã£o.A data
     deve ser digitada no formato especificado dd/mm/aa. Ã‰ PRECISO DIGITAR
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     TAMBÃ‰M AS BARRAS/ PARA O CORRETO LANÃ‡AMENTO DA DATA. Para
     evitar que a data ou o nome de algum estudante seja esquecido, a planilha
     colore de vermelho a posiÃ§Ã£o do Nome do estudante se isto acontecer.Caso,
     apesar da indicaÃ§Ã£o em vermelho mencionada acima, persistir sem 
lanÃ§amento
     Nome ou Data de Nascimento, no cabeÃ§alho aparecerÃ¡ o aviso,em laranja, e 
tamanho
     grande alertando sobre a situaÃ§Ã£o.VOCÃŠ ESQUECEU DE LANÃ‡AR A DATA OU O 
NOME.
O aviso se apaga quando o
problema for corrigidoA planilha calcula automaticamente o
     nÃºmero de quesitos lanÃ§ados com s (SIM)Ela
     calcula tambÃ©m o nÃºmero total de alunos.Bom
     trabalho!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-circular-conjunta-esubeced.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficinas da Sangari

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Assunto:Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRH nÂº 01, de 02/03/2012 - 
FormaÃ§Ã£o PII - Programa Cientistas do AmanhÃ£

Senhor(a) Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,
Senhor(a) Gerente(a) de E/SUBE/CRE/GED,
No perÃ-odo de 12 a 16 de marÃ§o de 2012, o Instituto Sangari promoverÃ¡ a 
FormaÃ§Ã£o dos PII que participam do Programa Cientistas do AmanhÃ£.
Solicitamos a colaboraÃ§Ã£o do Professor da E/CRE diretamente envolvido com o 
Programa,para acompanhar a FormaÃ§Ã£o, em todos os dias e horÃ¡rios do seu Polo.
Caso esse Professor nÃ£o tenha total disponibilidade, a E/CRE poderÃ¡ indicar 
outro(s).
Solicitamos, ainda, que o nome, matrÃ-cula e horÃ¡rio em que o Professor farÃ¡ 
oacompanhamento seja enviadopara o email vaniams@gmail.com,atÃ© o prÃ³ximo dia 
07 de marÃ§o de 2012 (4Âª feira).
Em anexo, encaminhamos a Circular Conjunta E/SUBE/CED-E/SUBG/CRH/GDRHnÂº 01, de 
02/03/2012, que contÃ©m todas as informaÃ§Ãµes a respeito da FormaÃ§Ã£o, bem 
como as fichas de inscriÃ§Ã£o, por polo.Importante que as GerÃªncias de 
EducaÃ§Ã£o repasses, COM URGÃŠNCIA, este material Ã s escolas envolvidas.
Atenciosamente,ProfÂª Vania Maria Souza
ResponsÃ¡vel pelo Projeto Cientistas do AmanhÃ£ na E/SUBE/CEDProfÂª Nazareth
Coordenadora da E/SUBE/CED
--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
assunto-divulgacao-do-programa-por.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: DivulgaÃ§Ã£o do Programa Por Dentro do PalÃ¡cio - Visita Guiada 
Teatralizada ao Antigo PalÃ¡cio da JustiÃ§a.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr(a). Coordenador(a) de E/SUBE/CRESr(a). Gerente de
E/SUBE/CRE/GED
 A Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o, por meio da Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o - Extensividade, vem 
divulgar
para os educadores das unidades escolares o Programa Por Dentro do PalÃ¡cio - 
Visita Guiada Teatralizada ao Antigo
PalÃ¡cio da JustiÃ§a, promovido pelo Tribunal de JustiÃ§a do Rio de Janeiro.2.A 
proposta do Centro Cultural do Poder
JudiciÃ¡rio do Estado do Rio de Janeiro Ã© promover uma visita ciceroneada pelo 
cÃ©lebre personagem
histÃ³rico, o jurista Ruy Barbosa, que apresenta o prÃ©dio Ã  populaÃ§Ã£o,
priorizando suas Ã¡reas histÃ³ricas e as instalaÃ§Ãµes do Centro Cultural. 
3.InformaÃ§Ãµes importantes sobre a visita:Data: Ã s quintas-feirasHorÃ¡rio: 
inÃ-cio entre 12 e 16h. , conforme
combinado no ato do agendamento.DuraÃ§Ã£o: 50 minutosGrupo: 40 (quarenta) 
pessoas por visitaRecomendaÃ§Ã£o etÃ¡ria: livreEntrada francaEduardo Diaz 
interpreta Ruy BarbosaLocal: Tribunal de JustiÃ§a do Estado do Rio de
JaneiroCentro Cultural do Poder JudiciÃ¡rio do Estado
do Rio de Janeiro Antigo PalÃ¡cio da JustiÃ§aRua Dom Manuel, 29, Centro. TÃ©rreo
Rio de Janeiro - RJCEP: 20010-0904.Seguem, abaixo, as datas disponÃ-veis para
agendamento 2012:MarÃ§o:
22 e 29Abril: 5, 12, 19 e 26Maio:3,
10, 17, 24 e 31Junho:14, 21 e 28Julho:5, 12,19 e 26Agosto:2, 9, 16, 23 e 
30Setembro:6, 13, 20 e 27Outubro:
4, 11, 18 e 25Novembro:
1, 8, 22 e 29Dezembro:
65. Sobre o Agendamento das escolas e
informaÃ§Ãµes: Contatos: Luciana AdÃ£o/ Amanda Giugni/
Gabriela MartinsTelefones: 3133-3366 e 3133-3368Email:ccpjrio@tjrj.jus.br6. 
Contamos com colaboraÃ§Ã£o, no sentido de
divulgar a referida visita nas unidades
escolares de sua E/CRE, e colocamo-nos Ã  disposiÃ§Ã£o para quaisquer dÃºvidas,
pelos telefones 2976-2291 e 2976-2336 ou e-mailextensividade@rioeduca.net.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
assunto-horario-extraclasse-semanal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: HorÃ¡rio Extraclasse Semanal para os profissionais da EducaÃ§Ã£o 
Infantil - PrÃ©-Escola revisto

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Senhora Coordenadora de E/SUBE/CRE
Senhor (a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED
Senhor (a) Gerente da E/SUBE/CRE/GRH
Senhor (a) Diretor (a) de Escola com turmas de
EducaÃ§Ã£o Infantil
Senhor
(a) Diretor (a) de EspaÃ§o de Desenvolvimento Infantil
Senhor
(a) Diretor (a) de Escola Exclusiva de EducaÃ§Ã£o Infantil
Senhor
(a) Diretor (a) de Creche

 Complementando o disposto na
resoluÃ§Ã£o nÂº 1178, de 2 de fevereiro de 2012 e atendendo Ã s especificidades 
da
EducaÃ§Ã£o Infantil, orientamos, em anexo, o horÃ¡rio de atividade extraclasse 
dos
professores regentes de prÃ©-escola, professores articuladores de creche,
professores de EducaÃ§Ã£o Infantil e agentes auxiliares de creche.
2.  Este
horÃ¡rio serÃ¡ gradativamente ampliado de acordo com a disponibilidade de
recursos humanos da rede, visando garantir, a cada professor II e professor de
EducaÃ§Ã£o Infantil, 7 horas e 30 minutos para atividade extraclasse.
3. Informamos que o horÃ¡rio de
atividades extraclasse do Agente Auxiliar de Creche jÃ¡ estÃ¡ garantido, segundo
a estrutura em anexo.

Atenciosamente,

Maria
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de Nazareth Machado de Barros VasconcellosCoordenadora da 
E/SUBE/CEDMat.70/193.141-9

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-matricula-na-faixa-etaria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: MatrÃ-cula na faixa etÃ¡ria Creche

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Rio de Janeiro, 07 de marÃ§o de 2012.Assunto: MatrÃ-cula
na faixa etÃ¡ria Creche
Senhor(a)
Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhor(a)
Gerente de E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a)
Diretor(a) de Unidade Escolar,
Como
o Sistema de Controle AcadÃªmico foi flexibilizado para efetuar matrÃ-culas de
crianÃ§as dentro da faixa etÃ¡ria da creche, em qualquer grupamento existente, a
equipe da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o Infantil propÃµe a seguinte estratÃ©gia, em 
funÃ§Ã£o
da demanda:as instituiÃ§Ãµes que possuem vagas ociosas para determinado 
grupamento
e demanda para outro poderÃ£o efetuar a matricula, organizando as
turmas de acordo com a proximidade das idades.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-participacao-das-escolas-na-rio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: ParticipaÃ§Ã£o das escolas na Rio +20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nÂº
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20
Rio de Janeiro, 07 de marÃ§o de 2012.

Senhor(a) Coordenador(a)
de E/SUBE/CRE,Senhor(a) Gerente da
E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a) Diretor(a) de
Unidade Escolar,Senhor(a) Professor(a)
Regente,
A ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes
Unidas sobre Desenvolvimento SustentÃ¡vel (UNCSD ou, como Ã© conhecida, Rio+20),
que ocorrerÃ¡ no Brasil, no perÃ-odo de 20
a 22 de junho de 2012, marca o 20Âº aniversÃ¡rio da ConferÃªncia de 1992 (Eco 
92).
2. Na
Eco 92, as escolas da Rede PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino do Rio de
Janeiro tiveram uma importante presenÃ§a, com a apresentaÃ§Ã£o de trabalhos 
sobre
EducaÃ§Ã£o Ambiental.
3. Nesses
20 anos, motivadas pela Eco 92, essas escolas deram continuidade Ã s suas 
aÃ§Ãµes
e reflexÃµes no campo da EducaÃ§Ã£o Ambiental. Desde agosto/2010, esse 
histÃ³rico
de trabalho da Rede estÃ¡ sendo resgatado pelo GT de EducaÃ§Ã£o Ambiental da SME
(constituÃ-do por um representante de cada setor da E/SUBE/CED e um de cada 
CRE),
que iniciou o processo de construÃ§Ã£o do Programa
de EducaÃ§Ã£o Ambiental do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, como parte da 
implementaÃ§Ã£o
da Lei nÂº 4791/2008, que institui a PolÃ-tica Municipal de EducaÃ§Ã£o
Ambiental.
4. A
Rio +20 Ã© uma excelente oportunidade para visibilidade social do trabalho de
EducaÃ§Ã£o Ambiental realizado nessa Rede. Esse Ã© um desafio que tem sido
enfrentado por diversos Professores na SME, nas CRE e nas escolas. 
5. Uma
das aÃ§Ãµes que estÃ¡ sendo desenvolvida nesse processo Ã© o FÃ³rum 
Sustentabilidades e a sala de aula: valores Ã©ticos e formaÃ§Ã£o
cidadÃ£, que contou com a participaÃ§Ã£o da comunidade escolar e de
palestrantes que discutiram temas relacionados ao evento Rio +20. 

6. Dando
continuidade a esse fÃ³rum, apresentemos a proposta de trabalho que descrevemos
a seguir:
No FÃ³rum Sustentabilidades e a sala de aula: valores Ã©ticos e
     formaÃ§Ã£o cidadÃ£, realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2011, foi 
construÃ-da
     a Carta de PrincÃ-pios Escolas para um Mundo SustentÃ¡vel, que segue em
     anexo a esta circular, para que as aÃ§Ãµes realizadoras dos princÃ-pios 
nela
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     contidos possam ser, tambÃ©m, construÃ-das.
Durante o mÃªs de marÃ§o/2012, a
     equipe de Geografia da E/SUBE/CED visitarÃ¡ as Coordenadorias para 
dinamizar o processo de construÃ§Ã£o
     coletiva de propostas de aÃ§Ãµes realizadoras destes princÃ-pios. 

Para facilitar a discussÃ£o, cada
     uma das 10 CRE discutirÃ¡ 2 (dois) princÃ-pios especÃ-ficos entre os 20
     (vinte) que comporÃ£o a Carta de princÃ-pios escolares para um mundo 
sustentÃ¡vel.
Ressalvamos, contudo, que todos terÃ£o a oportunidade de discutir
     todos os princÃ-pios. Toda a comunidade escolar estÃ¡ convidada a 
participar.
     A discussÃ£o na Rede, relativa Ã s aÃ§Ãµes realizadoras de cada um dos 20
     princÃ-pios da Carta deve acontecer entre 08 de marÃ§o e 04 de abril de 
2012.
     
Em 04 de abril, a produÃ§Ã£o da
     escola deverÃ¡ ser enviada para o correio eletrÃ´nico da GED, com o 
quantitativo de aÃ§Ãµes realizadoras
     que a comunidade escolar desejar. Cada escola sÃ³ poderÃ¡ enviar uma 
versÃ£o
     geral para as CREs/GEDs e cada uma das aÃ§Ãµes realizadoras dos princÃ-pios
     deve ser escrita em, no mÃ¡ximo, 3 (trÃªs) linhas.
O pÃºblico-alvo desta aÃ§Ã£o serÃ£o
     os Professores que participaram do FÃ³rum
     Sustentabilidades e a sala de aula: valores Ã©ticos e formaÃ§Ã£o cidadÃ£
     em 2011, sendo representados por:
- 20 (vinte) Professores
de Geografia;- 20 (vinte) Professores
de CiÃªncias;- 15 (quinze) Professores de HistÃ³ria;- 15 (quinze) Professores
de LÃ-ngua Portuguesa.
PerÃ-odo de realizaÃ§Ã£o:

  CRELOCALDATAHORÃRIOPRINCÃPIOS1Âª CREAuditÃ³rio da CRE13/039h Ã s12h1Âº e 2Âº 
princÃ-pios2Âª CREAuditÃ³rio da CRE14/039h Ã s12h3Âº e 4Âº princÃ-pios 3Âª 
CREAuditÃ³rio da CRE12/0314h Ã s17h5Âº e 6Âº princÃ-pios4Âª CREAuditÃ³rio da 
CRE14/039h Ã s12h7Âº e 8Âº princÃ-pios5Âª CREAuditÃ³rio da CRE19/0314h Ã s17h9Âº
e 10Âº princÃ-pios6Âª CREAuditÃ³rio da CRE13/039h Ã s12h11Âº e 12Âº 
princÃ-pios7Âª CREAuditÃ³rio da CRE15/039h Ã s12h13Âº e 14Âº princÃ-pios8Âª 
CREAuditÃ³rio da CRE16/039h Ã s12h15Âº e 16Âº princÃ-pios9Âª CREAuditÃ³rio da 
CRE13/039h Ã s12h17Âº e 18Âº princÃ-pios10Âª CREAuditÃ³rio da CRE15/039h 
Ã s12h19Âº e 20Âº princÃ-pios

As inscriÃ§Ãµes acontecerÃ£o no
     perÃ-odo de 07 a 09 de marÃ§o de 2012, nas respectivas E/SUBE/CRE/GED,
     devendo ser enviada uma cÃ³pia para a E/SUBE/CED - Coordenadoria TÃ©cnica,
     aos cuidados da ProfÂª FÃ¡tima Cunha, atÃ© o prÃ³ximo dia 12/03/2012.
Contamos com a ampla divulgaÃ§Ã£o
     junto ao pÃºblico-alvo, de modo a permitir que todos os interessados tomem
     ciÃªncia. 

7. Ressaltamos
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que as aÃ§Ãµes do GT de EducaÃ§Ã£o Ambiental da SME e da equipe de organizaÃ§Ã£o
do FÃ³rum Sustentabilidades e a sala de aula:
valores Ã©ticos e formaÃ§Ã£o cidadÃ£serÃ£o desenvolvidas de forma articulada,
visando ampliar seus impactos positivos para o trabalho desenvolvido por nossas
escolas
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-passeio-ao-teatro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula passeio ao Teatro.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa equipe mais uma vez mostrou seu empenho e vontade de oferecer uma 
educaÃ§Ã£o de qualidade, e levou nossos alunos a uma aula passeio . Fomos a Lona
Cultural assistir a peÃ§a: Joaquim e as estrelas.

O premiado espetÃ¡culo Joaquim e as Estrelas estÃ¡ se apresentando em sessÃµes
especiais para alunos de escolas pÃºblicas, nas lonas culturais municipais,
sob o patrocÃ-nio da Secretaria Municipal de Cultura.

As prÃ³ximas apresentaÃ§Ãµes serÃ£o:

dia 13/03 - prÃ³xima terÃ§a-feira - 14 horas - Lona Cultura Municipal Terra -
Guadalupe (Rua Marcos de Macedo s/n - PraÃ§a Edson GuimarÃ£es, Guadalupe -
tel.: 3018-4203)

dia 14/03 - prÃ³xima quarta-feira - 10 horas - Lona Cultural Municipal
Carlos ZÃ©firo - Anchieta (Estrada Marechal Alencastro s/n, Anchieta - tel.:
3019-1654)

"Joaquim e as estrelas" Ã© um premiado espetÃ¡culo infantil, com texto da
dramaturga Renata Mizrahi, direÃ§Ã£o de Diego Molina, montagem do grupo
Teatro de NÃ³s. O espetÃ¡culo conta a histÃ³ria de Joaquim, um menino de oito
anos apaixonado pelas estrelas, que - numa noite em que as estrelas nÃ£o
estÃ£o visÃ-veis no cÃ©u - as estrelas estÃ£o tristes por que poucas pessoas
olham para o cÃ©u a admirÃ¡-las. Ele se coloca numa missÃ£o de fazer com que
todas as pessoas voltem a olhar para o cÃ©u estrelado. Com mÃºsica, humor e
uma dramaturgia especialmente desenvolvida para crianÃ§as e adultos, o
espetÃ¡culo estÃ¡ em seu terceiro ano, jÃ¡ tendo cumprido temporadas de
sucesso em dois teatros da zona sul do Rio de Janeiro e viajado atravÃ©s de
vÃ¡rios circuitos pelo interior do estado. Um elenco de sete atores,
encabeÃ§ado por JoÃ£o Velho (o Catraca de MalhaÃ§Ã£o, filho de CiÃ§a GuimarÃ£es 
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e
Paulo CÃ©sar Pereio) conta a histÃ³ria de Joaquim num espetÃ¡culo mÃ¡gico que
dura cerca de uma hora.

Obrigada as professoras Michelle Claudia!!!! VocÃªs fazem a diferenÃ§a!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
baixe-gratis-30-livros-de-comunicacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Baixe grÃ¡tis 30 livros de comunicaÃ§Ã£o | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Baixe grÃ¡tis 30 livros de comunicaÃ§Ã£o | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bilingues-raciocinam-melhor-e-tem-menos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BilÃ-ngues raciocinam melhor e tÃªm menos problemas mentais - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
BilÃ-ngues raciocinam melhor e tÃªm menos problemas mentais - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brasil-entra-na-rota-da-graduacao-de.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Brasil entra na rota da graduaÃ§Ã£o de Columbia | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Brasil entra na rota da graduaÃ§Ã£o de Columbia | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-da-sangari-ciclos-de-vida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CAPACITAÃ‡ÃƒO DA SANGARI ( CICLOS DE VIDA)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras do terceiro ano estiveram na primeira capacitaÃ§Ã£o da Sangari, 
sobre ciclos de vida. Gwendolyn, HeloÃ-sa e Solange Medeiros ficaram atentas e 
curtiram a oficina. Os kits jÃ¡ chegaram agora Ã© sÃ³ iniciar o trabalho.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o Sangari
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais um momento de formaÃ§Ã£o para nossa equipe. A professora BÃ¡rbara do 
primeiro ano registrou a oficina que aconteceu na Universidade EstÃ¡cio de SÃ¡ 
de Madureira.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cerca-de-75-dos-brasileiros-jamais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cerca de 75% dos brasileiros jamais pisaram em uma biblioteca, diz estudo - vida
- educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cerca de 75% dos brasileiros jamais pisaram em uma biblioteca, diz estudo - vida
- educacao - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciencia-do-prazer-portal-aprendiz.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CiÃªncia do prazer | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CiÃªncia do prazer | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineducando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de marÃ§o de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineducando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinema-e-no-adao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cinema Ã© no AdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Um de nossos eixos norteadores Ã© Arte, e estamos sempre oferecendo aos nossos 
alunos oportunidades de contato com diferentes tipos e manifestaÃ§Ãµes 
artÃ-sticas. Essa atividade aconteceu em marÃ§o, ida ao cinema, Ponto Cine, 
alunos adoraram. Objetivo: formaÃ§Ã£o de platÃ©ia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
colecao-na-internet-propoe-incorporar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ColeÃ§Ã£o na Internet propÃµe incorporar tecnologias ao currÃ-culo escolar | 
Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ColeÃ§Ã£o na Internet propÃµe incorporar tecnologias ao currÃ-culo escolar | 
Portal Aprendiz
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-educar-nossas-criancas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Como educar nossas crianÃ§as?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Cena comum e corriqueira em um supermercado de alguma cidade brasileira: uma 
menina de 4 anos de idade* adentra ao estabelecimento acompanhada de sua mÃ£e. 
Na Ã¡rea destinada aos cosmÃ©ticos e produtos de higiene, a crianÃ§a se dirige a
prateleira, pega um sabonete e pede a mÃ£e para comprÃ¡-lo. Ã‰ que aquele 
produto Ã© um velho conhecido, pois aparece com frequÃªncia na tevÃª durante os 
intervalos de seus desenhos preferidos.
Outros bens de consumo, alÃ©m de uma infinidade de brinquedos e jogos de todos 
os tipos e preÃ§os sÃ£o exibidos em grandes quantidades diariamente nos canais 
com programaÃ§Ã£o infantil. Se essa informaÃ§Ã£o nÃ£o representa novidade para 
os pais, principalmente na enorme pressÃ£o exercida pelos filhos nas 
proximidades de datas festivas (PÃ¡scoa, Dia das CrianÃ§as e Natal), a pesquisa 
divulgada Ã s vÃ©speras do dia do consumidor (15/3) revela a dimensÃ£o do 
problema.
O estudo conduzido pelo ObservatÃ³rio de MÃ-dia da Universidade Federal do 
EspÃ-rito Santo em parceria com o Instituto Alana e sob coordenaÃ§Ã£o do 
Professor Edgard RebouÃ§as, concluiu que as nossas crianÃ§as estÃ£o sendo 
submetidas a uma verdadeira overdose de comerciais exibidos nos intervalos dos 
canais infantis. O objetivo do trabalho Ã© acompanhar e monitorar a publicidade 
dirigida Ã s crianÃ§as em 15 emissoras de tevÃª, abertas e fechadas, nos 
perÃ-odos de grande apelo de consumo.

Reinaldo Canto
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como-trabalhar-bilhetes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Como trabalhar bilhetes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Gwendolyn postou em seu blog mais uma atividade de escrita, o tema 
foi bilhete. A professora explicou o que Ã© bilhete, pra que serve o bilhete e 
como se escreve um bilhete. Confiram as dicas aqui:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mais detalhes 
em:http://euamoserprofessora.blogspot.com.br/2012/03/trabalhando-generos-textuai
s-27312.html?spref=fb

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-imagens-e-slogans-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso Imagens e Slogans 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PARTICIPEM!!!
No perÃ-odo de 19 a 27 de marÃ§o de 2012 estarÃ¡ sendo mrealizado o Concurso de 
IMAGENS E SLOGANS - EleiÃ§Ã£o do Conselho Escola-Comunidade (CEC)/2012.
ApÃ³s este perÃ-odo, a comissÃ£o julgadora selecionarÃ¡ o slogan e a imagem para
compor o cartaz que farÃ¡ publicidade da eleiÃ§Ã£o do CEC nas Unidades 
Escolares, Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o e NÃ-vel Central em 2012.
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ATENÃ‡ÃƒO:Todos os trabalhos deverÃ£o ser enviados Ã  CRE (Assessoria) atÃ© o 
dia 26/03 para que possamos selecionar.
REGULAMENTOCONCURSO DE IMAGENS E SLOGANSELEIÃ‡ÃƒO DE CEC / 2012

I- DO CONCURSOVisando reconhecer a escola como um espaÃ§o de criaÃ§Ã£o, 
participaÃ§Ã£o e interaÃ§Ã£o entre as diferentes Ã¡reas do conhecimento, a 
Coordenadoria de GestÃ£o Escolar e GovernanÃ§a (E/SUBG/CGG) da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o, propÃµe o Concurso de Imagens e Slogans - EleiÃ§Ã£o do 
Conselho Escola Comunidade (CEC) / 2012.
II - DOS PARTICIPANTESIMAGEM: poderÃ£o participar do concurso, todos os alunos 
da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.SLOGAN: poderÃ£o 
participar professores, funcionÃ¡rios e responsÃ¡veis por alunos da Rede 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.
III - DO TEMAA imagem tem como objetivo divulgar Ã  populaÃ§Ã£o da cidade o 
perÃ-odo de eleiÃ§Ã£o do Conselho Escola Comunidade nas escolas da Rede PÃºblica
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2012.O slogan tem como objetivo
conscientizar a comunidade escolar sobre a importÃ¢ncia da participaÃ§Ã£o do CEC
na gestÃ£o das Escolas e destacar a representatividade dos vÃ¡rios segmentos que
compÃµem o Conselho Escola Comunidade.
IV - DAS INSCRIÃ‡Ã•ES E TRABALHOSa)SerÃ£o inscritos:Trabalhos inÃ©ditos, 
individuais ou coletivos, produzidos por iniciativa dos alunos, professores, 
funcionÃ¡rios ou responsÃ¡veis que poderÃ£o ser orientados pelo Coordenador 
PedagÃ³gico;Trabalhos consonantes com a finalidade do concurso;b) Em cada 
trabalho deverÃ¡ constar no verso:Nome do Projeto: EleiÃ§Ã£o do CEC / 
2012;Alunos: nome, idade, turma, unidade escolar e Coordenadoria Regional de 
EducaÃ§Ã£o;Professor e FuncionÃ¡rio: nome, matrÃ-cula, unidade escolar e 
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o; eResponsÃ¡vel: nome, endereÃ§o e 
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.
As imagens deverÃ£o ser entregues em folha de 43 cm X 29 cm.Atendidas todas as 
especificaÃ§Ãµes, cada Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o deverÃ¡ selecionar 
quatro trabalhos (dois - imagens e dois - slogans) que serÃ£o enviados para a 
E/SUBG/CGG, mediante ficha de inscriÃ§Ã£o preenchida (digitada ou em letra de 
forma) conforme modelos em anexo.O trabalho selecionado e impresso terÃ¡ 
explÃ-cita a autoria. Na impressÃ£o, o trabalho poderÃ¡ estar sujeito Ã  
alteraÃ§Ã£o de tom, cor ou formato, por questÃµes tÃ©cnicas, preservando-se, 
entretanto, a concepÃ§Ã£o grÃ¡fica do concorrente selecionado.
V - DA COORDENAÃ‡ÃƒOÃ€ E/SUBG/CGG caberÃ¡ a coordenaÃ§Ã£o geral do concurso.Ã‰ 
da sua competÃªncia:Constituir comissÃ£o julgadora;Realizar a seleÃ§Ã£o das 
imagens e slogans encaminhados pelas Coordenadorias Regionais de 
EducaÃ§Ã£o;Divulgar o(s) nome(s) do(s) autor(es) da imagem e do slogan 
selecionado.
VI - DOS PRAZOSa)DivulgaÃ§Ã£o - atravÃ©s das Coordenadorias Regionais de 
EducaÃ§Ã£o, junto Ã s escolas, a partir de 19/03/2012.b)Envio dos trabalhos Ã  
E/CRE atÃ© 27/03/2012.c)Envio dos trabalhos Ã  E/AIE atÃ© 29/03/2012.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-literario-oferece-premios-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 16 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso literÃ¡rio oferece prÃªmios de atÃ© R$ 6 mil | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Concurso literÃ¡rio oferece prÃªmios de atÃ© R$ 6 mil | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-professor-de-ensino.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso para professor de ensino religioso.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIAL de 5 de marÃ§o de 2012EDITAL SMA NÂº 63, DE 02 DE MARÃ‡O DE 
2012REGULAMENTA O CONCURSO PÃšBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGODE PROFESSOR DE 

 ENSINO RELIGIOSO, DO QUADRO PERMANENTEDE PESSOAL DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO,
 NO Ã‚MBITODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO.O SECRETÃRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµesque lhe sÃ£o conferidas pela 
legislaÃ§Ã£o em vigor e, tendo em vista a autorizaÃ§Ã£oexarada no processo 
07/000368/2011 e, em conformidade com o dispostona ResoluÃ§Ã£o SMA NÂº 1640, de 
28 de dezembro de 2010, torna pÃºblico quefarÃ¡ realizar o Concurso PÃºblico 
para provimento de cargo de Professor deEnsino Religioso, do Quadro Permanente 
de Pessoal do MunicÃ-pio do Riode Janeiro, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o.I. DAS DISPOSIÃ‡Ã•ES PRELIMINARES1. DO CONCURSO1.1 o concurso 
destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de candidatos para o preenchimento de vagasno cargo 
efetivo de Professor de Ensino Religioso, no Ã¢mbito da SecretariaMunicipal de 
EducaÃ§Ã£o.1.2 o professor admitido, quando nÃ£o houver, justificadamente, 
turmas especÃ-ficaspara esta disciplina, serÃ¡ aproveitado na disciplina 
compatÃ-vel com a sua formaÃ§Ã£o,nos termos da lei nÂº 5303, art. 5Âº, 
de19/10/2011.1.3 o candidato deverÃ¡, quando nomeado, comprovar sua 
habilitaÃ§Ã£o na formaÃ§Ã£oindicada no ato da inscriÃ§Ã£o, para o exercÃ-cio no 

 magistÃ©rio do Ensino Fundamental.2. DO VENCIMENTO, DA CARGA HORÃRIA, DA TAXA DE
  INSCRIÃ‡ÃƒO E DA QUALIFICAÃ‡ÃƒO MÃNIMA EXIGIDA.CARGOVENCIMENTOCARGA HORÃRIA 

 SEMANALTAXA DE INSCRIÃ‡ÃƒOQUALIFICAÃ‡ÃƒO MÃNIMA EXIGIDAProfessor I - Ensino 
ReligiosoR$1.370,4116hR$70,00Licenciatura Plena que o habilite ao magistÃ©rio 
NAS SÃ‰RIES INICIAIS E FINAIS do Ensino Fundamental e o Credenciamento emitido 
pela Autoridade Religiosa competente2.1 serÃ¡ acrescido ao vencimento: bÃ´nus 
cultura (Lei nÂº 3.438/2002) R$ 109,25 auxÃ-lio-transporte (Decreto nÂº 
17.110/98) R$ 121,00 benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o (Decreto nÂº 35.098/2012) R$ 
264,003. Das vagas3.1 as vagas oferecidas tÃªm como base o levantamento de 
Ensino Religioso, conforme publicaÃ§Ã£o no D.O. Rio nÂº 238 de 
29/02/2012.CRECATOLICISMOPROTESTANTE/ EVANGÃ‰LICOESPIRITISMORELIGIÃ•ES 
AFRO*R**PDR**PD*R*R1Âª3121112Âª3121113Âª3121114Âª5141115Âª4121116Âª3121117Âª4121
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118Âª3131119Âª31211110Âª414111TOTAL POR CREDO45351010Legenda:*R = Vagas 
Regulares**D = Vagas para Portadores de DeficiÃªncia3.2 as vagas reservadas a 
portadores de deficiÃªncia, caso nÃ£o preenchidas, serÃ£o revertidas para o 
quadro de vagas regulares.
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contacao-de-historias-para-turma-1303.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONTAÃ‡ÃƒO DE HISTÃ“RIAS PARA A TURMA 1.303- DIA 23/03/12

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1303 da professora Gwendolyn estÃ¡ trabalhando seres vivos , estÃ£o 
criando minhocas. E a estagiÃ¡ria Arlene, deu uma ajuda para a turma em sua 
contaÃ§Ã£o de histÃ³ria, falou sobre minhocas. As crianÃ§as adoraram, teve 
dobradura, perguntas, interpretaÃ§Ã£o oral, belo trabalho integrado da 
professora Gwendolyn e da estagiÃ¡ria Arlene, parabÃ©ns meninas.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso online grÃ¡tis de educaÃ§Ã£o ambiental | Canal do Ensino | Guia Gratuito 
de EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Curso online grÃ¡tis de educaÃ§Ã£o ambiental | Canal do Ensino | Guia Gratuito 
de EducaÃ§Ã£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cursos de extensÃ£o no CECIERJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para os cursos de do CECIERJ
Como inscrever-se
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de leitura!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ com grande felicidade que indicamos mais um belo livro de Eliane Pimenta, boa
dica de compra para o SalÃ£o do Livro. Eliane Ã© professora da SME RJ, lotada no
CIEP Oswald de Andrade.

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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DivulgaÃ§Ã£o do Concurso de Imagens 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED
nÂº  24 Rio de Janeiro, 12 de marÃ§o de 2012Assunto: DivulgaÃ§Ã£o do Concurso de
Imagens 2012 

Sr.(a) Coordenador (a) da E/SUBE/CRESr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED

 A Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o, atravÃ©s da E/SUBE/CED - Extensividade, vem divulgar o Concurso de 
Imagens, que tem por objetivo selecionar
composiÃ§Ã£o plÃ¡stica para cada um dos projetos relacionados a seguir:  -
XXIV FECEM
 -
XXIX Mostra de DanÃ§a
 -
III OlimpÃ-ada Infantojuvenil de CiÃªncia da Cidade do Rio de Janeiro - Rio  + 
20 - SUSTENTABILIDADE
 -
II Mostra Municipal do Projeto CiÃªncia Hoje de Apoio Ã  educaÃ§Ã£o das  
CrianÃ§as - tema:
Sustentabilidade
 -
Rio sem preconceito
Aproveitamos a oportunidade para convidar os
alunos das Unidades Escolares e EspaÃ§os de ExtensÃ£o Escolar do Sistema
Municipal de Ensino a participarem desse momento de divulgaÃ§Ã£o e criaÃ§Ã£o
artÃ-stica.
2. Segue, em
anexo, o Regulamento 2012, para divulgaÃ§Ã£o.3. Contamos com o empenho e o
entusiasmo de todos, de modo a incentivar a participaÃ§Ã£o de nossas escolas.

Atenciosamente,
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o no campo terÃ¡ programa para melhorar qualidade do ensino
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Rio- A presidenta Dilma Rousseff deve anunciar na prÃ³xima terÃ§a-feira 
oProgramaNacional de EducaÃ§Ã£o do Campo (Pronacampo) para impulsionar a 
qualidade da educaÃ§Ã£o rural. O programa prevÃª construÃ§Ã£o e reforma de 
escolas, qualificaÃ§Ã£o de professores e a criaÃ§Ã£o de grades curriculares e 
disciplinas especÃ-ficas, adaptadas Ã  realidade dos estudantes que vivem na 
zona rural.

As escolas localizadas em Ã¡reas rurais respondem por 12% das matrÃ-culas de 
educaÃ§Ã£o bÃ¡sica no paÃ-s. Os indicadores educacionais do campo sÃ£o bastante 
inferiores aos verificados nas Ã¡reas urbanas. Enquanto a taxa de analfabetismo 
no paÃ-s - na populaÃ§Ã£o com mais de 15 anos - Ã© 9,6%, na zona rural o Ã-ndice
sobe para 23,2%. Apenas 15% dos jovens de 15 a 17 anos do campo estÃ£o no ensino
mÃ©dio e sÃ³ 6% das crianÃ§as atÃ© 3 anos tÃªmacessoÃ  creche.

Entre as aÃ§Ãµes previstas estÃ¡ a produÃ§Ã£o de material didÃ¡tico especÃ-fico 
para as escolas rurais, que abordem os temas da realidade do campo. AtÃ© este 
ano, os estudantes recebiam os mesmos livros que eram enviados ao restante do 
paÃ-s.

O programa tambÃ©m prevÃª a construÃ§Ã£o de novas escolas, cursos de formaÃ§Ã£o 
continuada para professores e melhoria na infraestrutura das unidades - cerca de
11 mil escolas do campo ainda nÃ£o contam com luz elÃ©trica, nÃºmero que 
representa 15% do total. Segundo relatÃ³rio do FundoNacionalde Desenvolvimento 
da EducaÃ§Ã£o (FNDE), a maioria tambÃ©m nÃ£o tem laboratÃ³rio, biblioteca ou 
espaÃ§os de lazer.

O Pronacampo foi encomendado por Dilma ao MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o em 2011. O 
processo de negociaÃ§Ã£o tambÃ©m envolveu reuniÃµes entre entidades e movimentos
sociais ligados ao campo e o ministro da Secretaria-Geral da PresidÃªncia, 
Gilberto Carvalho.
As informaÃ§Ãµes sÃ£o da AgÃªnciaBrasil
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educopedia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDUCOPÃ‰DIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EDUCOPÃ‰DIA
 A
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nossa plataforma jÃ¡ estÃ¡ em sua terceira versÃ£o. Em pesquisas internas, no 
fim
do ano passado, detectamos melhorias nas notas, na disciplina, na motivaÃ§Ã£o e
no interesse dos alunos, apesar de sabermos que ainda temos problemas com a
infraestrutura e na formaÃ§Ã£o continuada de professores. Nesse ano, jÃ¡ 
comeÃ§amos
a distribuir os Kits EducopÃ©dia (projetores, caixas de som, quadros,
microfones) para as salas de 1Âº a 5Âº anos. SeleÃ§Ãµes para novos educopedistas
devem acontecer ainda no primeiro semestre do ano. HÃ¡ grande receptividade para
as aulas digitais de maneira geral, para o PÃ© de Vento (o curso de
alfabetizaÃ§Ã£o da EducopÃ©dia) e para outros cursos extras, como o Grandes
Obras (curso com aulas de literatura). Durante
a semana de capacitaÃ§Ã£o, tivemos oficinas para professores, mas, infelizmente,
oferecemos poucas vagas para uma grande demanda. VÃ¡rias CREs e atÃ© mesmo
algumas escolas organizaram suas prÃ³prias oficinas. Para que todos os
professores e gestores se sintam completamente Ã  vontade com a utilizaÃ§Ã£o da
plataforma, estamos disponibilizando oficinas que podem acontecer nas prÃ³prias
escolas. As direÃ§Ãµes interessadas em ter oficinas nas suas unidades devem
enviar um email para educopedia@rioeduca.net, com o assunto SOLICITAÃ‡ÃƒO DE 
OFICINA DA
EDUCOPÃ‰DIA e informando a data e a hora que desejam que a oficina aconteÃ§a. As
oficinas duram trÃªs horas e o ideal Ã© que a maioria dos professores esteja
presente.

Queremos
uma rede de alunos e professores leitores, mas tambÃ©m escritores e autores, de
suas vidas e de livros. Por isso, a EDUCOTECA, a biblioteca turbinada da 
EducopÃ©dia,
chega em algumas semanas, e nÃ³s poderemos fazer experiÃªncias com livros
interativos, transmÃ-dia e coautoria. No segundo semestre deveremos pilotar o
EDUCOMUNDO, uma grande gincana entre times de escolas que misturarÃ¡ atividades
virtuais e presenciais.
RIOEDUCA
 O
Portal Rioeduca vem mostrando aÃ§Ãµes de excelÃªncia de vÃ¡rias escolas em todas
as
CREs, divulgando e dando destaque Ã  inteligÃªncia da ponta. A cada dia Ã© maior
o
nÃºmero de acessos de professores e gestores ao portal para troca de 
informaÃ§Ãµes
e para utilizaÃ§Ã£o de seus emails. Em 2011, tivemos o primeiro webinÃ¡rio
(seminÃ¡rio na web) com a participaÃ§Ã£o da especialista AndrÃ©a Ramal e teremos
vÃ¡rios outros em 2012. Nos prÃ³ximos dias, o Portal divulgarÃ¡ um concurso de
ilustraÃ§Ãµes em que alunos e professores poderÃ£o participar e competir por
iPads. Em agosto, teremos a segunda versÃ£o do TrofÃ©u Rioeduca, que premiarÃ¡,
mais uma vez, os melhores blogs e projetos de unidades e de educadores. 
ESCOLA
3.0
 AtÃ©
o fim de 2012 teremos implementado um novo sistema em todas as unidades
escolares. Os objetivos do novo sistema Escola 3.0 sÃ£o: 1) Melhorar a
inteligÃªncia coletiva da Secretaria; e 2) Auxiliar a comunidade escolar por

Página 469



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
meio da integraÃ§Ã£o de dados e da criaÃ§Ã£o de ferramentas e processos 
pedagÃ³gicos,
de comunicaÃ§Ã£o e administrativos mais Ã¡geis, modernos e intuitivos. O Escola
3.0 englobarÃ¡ a EducopÃ©dia, o Rioeduca e o Sistema de GestÃ£o AcadÃªmica - 
SGA,
que chega para substituir o SCA. O SGA permitirÃ¡ o gerenciamento centralizado
das atividades acadÃªmicas das escolas, como matrÃ-cula dos alunos, formaÃ§Ã£o 
de
turmas, movimentaÃ§Ãµes, controle de notas e frequÃªncias, e planejamento de
aulas, de qualquer computador conectado Ã  internet e em tempo real.
Planejamentos e diÃ¡rios eletrÃ´nicos poderÃ£o ser acessados e utilizados de 
forma
rÃ¡pida e fÃ¡cil.
TRANSFORMAÃ‡ÃƒO
3.0
NÃ£o
basta sermos a rede mais inovadora do paÃ-s se nÃ£o temos a certeza de que todos
os participantes estÃ£o conseguindo se apropriar das novas ferramentas
tecnolÃ³gicas para melhorar sua prÃ¡tica pedagÃ³gica e para personalizar o
processo de aprendizagem de acordo com os estilos e as necessidades de cada
aluno. Ã‰ nesse contexto que ofereceremos o TransformaÃ§Ã£o 3.0, um curso de
formaÃ§Ã£o continuada direcionado a todos os integrantes da rede e para que 
ninguÃ©m
mais possa sentir medo, vergonha ou receio de utilizar computadores, tablets,
internet, EducopÃ©dia, Rioeduca, Sistema Escola 3.0, redes sociais, etc... Cada
unidade escolherÃ¡ o seu embaixador e as aulas poderÃ£o ser presenciais, na
prÃ³pria escola, ou a distÃ¢ncia. 
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Encontro com Educadores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Museu HistÃ³rico Nacional

PROGRAMAÃ‡ÃƒO: Nesta ediÃ§Ã£o, por conta das atividades de
celebraÃ§Ã£o das datas histÃ³ricas do dia do Ã-ndio e da chegada dos
portugueses, exploraremos as possibilidades pedagÃ³gicas das
exposiÃ§Ãµes Oreretama e Portugueses no Mundo.
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Dia:
HorÃ¡rio:
Local:
03/04/2012
13h30min Ã s 17h30min
Museu HistÃ³rico Nacional - PraÃ§a Marechal Ã‚ncora
s/nÂº, Rio de Janeiro - RJ
Todas as atividades da DivisÃ£o Educativa devem ser agendadas previamente 
atravÃ©s
dos seguintes contatos: 2550-9261/62 e mhn.educacao@museus.gov.br
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entrega de material para professores de LÃ-ngua Inglesa.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBE/ nÂº 14/2012Rio
de Janeiro, 09 de marÃ§o de 2012.Assunto:
Entrega de material para professores de LÃ-ngua Inglesa.Sr.(a).
Coordenadora de E/SUBE/CRESr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr.(a) Gerente de 
E/SUBG/CRE/GRHSr.(a)
Diretor(a) de Unidade Escolar
 Convocamos os professores regentes de LÃ-ngua Inglesa a fazer a retirada do 
tablet oferecido pela Editora Learning Factory como
parte do material do professor. 2.SÃ³ poderÃ£o retirar o equipamento os 
professores
regentes de LÃ-ngua Inglesa que participaram das aÃ§Ãµes de capacitaÃ§Ã£o e/ou
revitalizaÃ§Ã£o oferecidas em 2012 e que nÃ£o receberam o equipamento em 
2011.3.Os professores deverÃ£o apresentar o nÃºmero da
matrÃ-cula, identidade e CPF no momento da retirada do equipamento.4.Para fazer 
a retirada, os professores deverÃ£o
comparecer, em qualquer horÃ¡rio entre 7h30m e 19h, no dia e local 
correspondente
Ã  CRE na qual sÃ£o lotados, de acordo com o quadro 

 abaixo:CREsLOCALDATAHORÃRIO7ÂªFilial da CULTURA INGLESAAv. AmÃ©ricas, 3.443 - bl
02 Barra
14
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  de marÃ§o
7h30m Ã s 19h8ÂªFilial da CULTURA INGLESARua Francisco Real, 1.924 Bangu9Âª e 
10ÂªFilial da CULTURA INGLESAAv. CesÃ¡rio de Melo, 2.807 Campo Grande

1Âª e 2ÂªFilial da CULTURA INGLESARua SÃ£o Clemente, 258 - TÃ©rreo Botafogo
15
  de marÃ§o
7h30m Ã s 19h3Âª e 4ÂªFilial da CULTURA INGLESARua Pedro Carvalho, 61 MÃ©ier5Âª 
e 6ÂªFilial da CULTURA INGLESARua Carolina Machado, 684 Madureira
Atenciosamente,Regina Helena Diniz BomenySubsecretÃ¡ria de Ensino
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EstagiÃ¡rios de informÃ¡tica.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola, atendemos os alunos em diversas atividades orientadas por 
estagiÃ¡rios, uma delas Ã© a utilizaÃ§Ã£o dos recursos tecnolÃ³gicos para 
auxiliar na aprendizagem. A atividade a seguir trabalha a escrita e revisÃ£o de 
textos com auxÃ-lio da estagiÃ¡ria.

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estudantes na BA serÃ£o monitorados por chip - geral - geral - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estudantes na BA serÃ£o monitorados por chip - geral - geral - EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eu amo ser Professora: EDUCAÃ‡ÃƒO EMOCIONAL  28/3/12

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eu amo ser Professora: EDUCAÃ‡ÃƒO EMOCIONAL  28/3/12: QUERIDOS AMIGOS, HOJE 

 PARTICIPEI DE UMA REUNIÃƒO FANTÃSTICA. APRESENTAÃ‡ÃƒO DO PROJETO: AMIGOS DO 
ZIPPY. LI A PLATAFORMA E ME ENCANTEI COM O ME...
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 EXPOSIÃ‡ÃƒO ÃGUA RIO DE JANEIRO NO MUSEU HISTÃ“RICO NACIONAL 22/3/12

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 No dia da Ã¡gua levamos mais algumas turmas a exposiÃ§Ã£o Ãgua na Oca. Confiram:

 i gente! Hoje no dia Mundial da Ãgua a turma 1.303 e o E.I da tia BÃ¡rbara foram
 ao Museu HistÃ³rico Nacional, ver a exposiÃ§Ã£o ÃGUA Rio de Janeiro, realizado 

pelo Instituto Sangari.Nesse segundo dia de visitaÃ§Ã£o a nossa escola foi muito
bem recepcionada. O atendimento foi fantÃ¡stico durante todo o tempo em que 
estivemos no museu no dia de hoje.O primeiro momento vimos as artÃªmias nos 
microscÃ³pios.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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festival-visoes-perifericas-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festival VisÃµes PerifÃ©ricas 2012!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
folhacom-saber-especial-2011-guia-das.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Folha.com - Saber - Especial - 2011 - Guia das Escolas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Folha.com - Saber - Especial - 2011 - Guia das Escolas
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FormaÃ§Ã£o continuada de professores.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em 2011, iniciamos um processo de formaÃ§Ã£o continuada de professores, 
utilizando as novas tecnologias e a monitoria de alunos, que auxiliavam seus 
professores no uso dessas tecnologias. Em 2012 continuaremos esse projeto, 
iniciamos o ano letivo habilitando os e mails do Rio Educa e planejando aÃ§Ãµes 
com a EducopÃ©dia. Em abril, vamos iniciar um curso de alfabetizaÃ§Ã£o via 
facebook, nossos planejamentos estÃ£o ficando cada vez mais colaborativos, a 
equipe estÃ¡ de parabÃ©ns.
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pela iniciativa. Uma rede de qualidade comeÃ§a por professores 
atualizados continuamente.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Francisco, a equipe agradece!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-continuada-de-professores_25.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FormaÃ§Ã£o continuada de professores | Estudos e pesquisas | FundaÃ§Ã£o Victor 
Civita

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FormaÃ§Ã£o continuada de professores | Estudos e pesquisas | FundaÃ§Ã£o Victor 
Civita
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formando-leitores-com-professora.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formando leitores com a professora HeloÃ-sa!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora HeloÃ-sa investiu em um cantinho de leitura muito charmoso, todos 
os dias seus alunos sentam lÃ¡ para ouvir estÃ³rias. Faz parte da rotina da 
turma 1302, todo dia a professora lÃª para seus alunos e conversam sobre as 
leituras, trabalhando memÃ³ria, interpretaÃ§Ã£o de texto e oralidade. ParabÃ©ns 
a professora HeloÃ-sa.

Atividade: Rotina de leitura
FrequÃªncia: DiÃ¡ria
Objetivos: Motivar os alunos , exercitar a oralidade e interpretaÃ§Ã£o.
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A professora lÃª para seus alunos em um espaÃ§o previamente definido e decorado 
para esse fim. As estÃ³rias sÃ£o escolhidas pelos alunos que fazem uma eleiÃ§Ã£o
diÃ¡ria.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ftd-convida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FTD convida!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundacao-jardim-zoologico-da-cidade-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FundaÃ§Ã£o Jardim ZoolÃ³gico da Cidade do Rio de Janeiro "RIOZOO", darÃ¡ inÃ-cio
as visitas escolares livres, agendadas pela Rede PÃºblica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Srs. Professores,
A FundaÃ§Ã£o Jardim ZoolÃ³gico da Cidade do Rio de Janeiro "RIOZOO", darÃ¡
inÃ-cio as visitas escolares livres, agendadas pela Rede PÃºblica
Municipal de Ensino.
Sendo assim, com intuito de agilizar o atendimento; solicitamos que o
agendamento seja realizado atravÃ©s de ofÃ-cio em papel timbrado da
InstituiÃ§Ã£o, constando, data da visita, horÃ¡rio, quantitativo de
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alunos e professores, faixa etÃ¡ria de alunos.Posteriormente, encaminhar 
atravÃ©s
de fax com a assinatura da Diretoria de Ensino.
Para maiores esclarecimentos e confirmaÃ§Ã£o da visita, entrar em contato com os
telefone: 3878-4254 // 2567-9732.
Desde jÃ¡, agradecemos a colaboraÃ§Ã£o.
Atenciosamente,
VerÃ´nica de Almeida
Coordenadora de EducaÃ§Ã£o Ambiental e Pesquisa - CEAP
FundaÃ§Ã£o RIOZOO
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historia-escala-e-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³ria, escala e escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
HistÃ³ria, escala e escola
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
importancia-dos-educadores-na-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A importÃ¢ncia dos educadores na EducaÃ§Ã£o Infantil | Blog Andrea Ramal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A importÃ¢ncia dos educadores na EducaÃ§Ã£o Infantil | Blog Andrea Ramal
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
india-sera-o-1-emergente-abrir-vagas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Ãndia serÃ¡ o 1Âº emergente a abrir vagas para bolsistas do Brasil | Portal 
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Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Ãndia serÃ¡ o 1Âº emergente a abrir vagas para bolsistas do Brasil | Portal 
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iniciacao-cientifica-deve-acontecer-na.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

IniciaÃ§Ã£o cientÃ-fica deve acontecer na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, defende 
coordenadora da Febrace | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
IniciaÃ§Ã£o cientÃ-fica deve acontecer na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, defende 
coordenadora da Febrace | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ipad-e-aprender-ler.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

IPAD e Aprender a Ler

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
IPAD e Aprender a Ler
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
itsnoon-rede-criativa-para-troca-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ItsNOON, a rede criativa para troca de conhecimento | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ItsNOON, a rede criativa para troca de conhecimento | Portal Aprendiz
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-educativos-para-criancas-discutem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogos educativos para crianÃ§as discutem a problemÃ¡tica da Ã¡gua | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jogos educativos para crianÃ§as discutem a problemÃ¡tica da Ã¡gua | Portal 
Aprendiz

 <COMENTÃRIOS>
Vi esse blog no especial da Nova Escola sobre tecnologia na educaÃ§Ã£o. Gostaria
de indicar para vocÃªs o meu site, o Nosso Clubinho, que tem jogos e atividades 
educativas para a garotada. O endereÃ§o Ã© www.nossoclubinho.com.br

 <COMENTÃRIOS>
Valeu Breno vamos divulgar .... temos um grupo no facebook tb. EducadÃ£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Em 2025, 2/3 da populaÃ§Ã£o mundial 
pode ter pouco acesso Ã  Ã¡gua

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Em 2025, 2/3 da populaÃ§Ã£o mundial 
pode ter pouco acesso Ã  Ã¡gua
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-cultura-exposicao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Jornal do Brasil - Cultura - ExposiÃ§Ã£o discute papel das bibliotecas na 
construÃ§Ã£o do conhecimento

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Cultura - ExposiÃ§Ã£o discute papel das bibliotecas na 
construÃ§Ã£o do conhecimento
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-economia-furnas-vai.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Economia - Furnas vai inaugurar 13 usinas eÃ³licas ainda este
ano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Economia - Furnas vai inaugurar 13 usinas eÃ³licas ainda este
ano
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-e-educacao-educacao-em-tempos-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal e EducaÃ§Ã£o: A EducaÃ§Ã£o em tempos de Control C e Control V

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal e EducaÃ§Ã£o: A EducaÃ§Ã£o em tempos de Control C e Control V: Como o 
copiar e colar da internet interferem no aprendizado das crianÃ§as e 
adolescentes nas escolas? Quais sÃ£o os prejuÃ-zos? HÃ¡ benefÃ-cios...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
light-aposta-em-sustentabilidade-e-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Light aposta em sustentabilidade e dÃ¡ "prÃªmio" para quem recicla lixo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil+A-AImprimirPUBLICIDADEÃ€s vÃ©speras doRio de Janeiro sediar a 
conferÃªncia sobre desenvolvimento sustentÃ¡vel Rio + 20, a companhia de energia
elÃ©trica Light aposta em projetos de sustentabilidade.Moradoresdo Santa Marta, 
Botafogo, HumaitÃ¡, ChapÃ©u-Mangueira e BabilÃ´nia, por exemplo, sÃ£o 
contemplados com uma iniciativa que, em troca de materiais reciclÃ¡veis - que 
iriam diretamente para a lata de lixo -, dÃ¡ descontos na conta de luz.O Light 
Recicla funciona assim: diversos ecopontos dacidade (veja os locais no pÃ© da 
matÃ©ria) recolhem vÃ¡rios tipos de lixo reciclÃ¡vel, como garrafas PET, sacolas
e embalagens plÃ¡sticas, CDs e DVDs, materiais PVC, papÃ©is, metais, vidros e 
embalagens de longa vida. Cada item tem um preÃ§o que vai gerar crÃ©dito na 
contadeenergia escolhida peloparticipante. Para ter acesso ao bÃ´nus,o 
favorecido deve ir a um ecoponto com o material reciclado e a conta de luz.
A ideia do projeto, alÃ©m de promover o desenvolvimento sustentÃ¡vel, Ã© 
estimular a economia familiar, jÃ¡ que muitas pessoas conseguem, inclusive, 
zerar as contas de luz.Desde o inÃ-cio das atividades, em agosto de 2011, o 
projeto jÃ¡ recebeu cerca de 160 toneladas de material reciclÃ¡vel e mais de 
1.800 litros de Ã³leo de cozinha.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
livro-aborda-dicas-e-metodos-de-ensino.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livro aborda dicas e mÃ©todos de ensino para os professores no cotidiano de sala
de aula | Canal do Ensino | Guia Gratuito de EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Livro aborda dicas e mÃ©todos de ensino para os professores no cotidiano de sala
de aula | Canal do Ensino | Guia Gratuito de EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
local-das-capacitacoes-das-oficinas-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

local das capacitaÃ§Ãµes das oficinas do Programa Cientistas do AmanhÃ£

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Página 481



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

Prezados Gestores e professores, bom dia!

Segue o local das capacitaÃ§Ãµes das oficinas do Programa Cientistas do AmanhÃ£.
Por favor divulguem para seus professores!

PÃ“LO MADUREIRA - 5a CRE, 6a CRE e 7a CRE
EstÃ¡cio de SÃ¡ - Madureira
Estrada do Portela, nÂº 222 -
Madureira Shopping
Salas: 709, 710 e705 para o cafÃ©

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-inteligencia-menos-consumo-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais inteligÃªncia, menos consumo | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mais inteligÃªncia, menos consumo | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mapa-da-gestao-fiscalespecial-nacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mapa da GestÃ£o Fiscal:Especial - Nacional - PolÃ-tica - EstadÃ£o.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mapa da GestÃ£o Fiscal:Especial - Nacional - PolÃ-tica - EstadÃ£o.com.br
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mec-anuncia-avaliacao-nacional-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC anuncia avaliaÃ§Ã£o nacional da alfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EstadÃ£o.edu
O ministro da EducaÃ§Ã£o, Aloizio Mercadante, anunciou na tarde desta 
segunda-feira a criaÃ§Ã£o de uma prova nacional para medir o grau de 
alfabetizaÃ§Ã£o de crianÃ§as de 7 e de 8 anos. O exame, que serÃ¡ aplicado para 
todos os estudantes a partir do ano que vem, serÃ¡ uma ampliaÃ§Ã£o da Provinha 
Brasil, que avalia o estÃ¡gio de alfabetizaÃ§Ã£o e de conhecimentos bÃ¡sicos de 
matemÃ¡tica de estudantes do 2Âº ano do ensino fundamental.Veja tambÃ©m:
Ministro da EducaÃ§Ã£o diz que fraudes ao Fies nÃ£o serÃ£o toleradasA Provinha 
Brasil Ã© amostral. NÃ³s faremos um exame nacional para ver a qualidade do 
letramento, disse Mercadante, que participou de um debate promovido pelo Lide, 
Grupo de LÃ-deres Empresariais, na zona sul de SÃ£o Paulo. No evento, o ministro
disse que a garantia de alfabetizaÃ§Ã£o na idade correta, atÃ© 8 anos, Ã© a 
grande prioridade da sua gestÃ£o. O exame serÃ¡ para todas as crianÃ§as. Tem 
custo? Tem. Mas Ã© muito menor que o da ignorÃ¢ncia.
Mercadante quer usar o desempenho dos estudantes no exame de alfabetizaÃ§Ã£o no 
Escola Sem Fronteiras, programa que vai oferecer bolsas de estudo em colÃ©gios 
privados de referÃªncia, como o Pedro II, do Rio, para professores cujos alunos 
de destacaram na avaliaÃ§Ã£o. O outro indicador para selecionar professores do 

 Escola Sem Fronteiras serÃ¡ o desempenho no Ãndice de Desenvolvimento da 
EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Ideb). O ministro disse que professores com desempenho 
excepcional podem ganhar bolsas de estudo no exterior.JÃ¡ recebemos uma proposta
da Capes (CoordenaÃ§Ã£o de AperfeiÃ§oamento de Pessoal de NÃ-vel Superior) e 
estamos discutindo com secretÃ¡rios de EducaÃ§Ã£o, porque isso tem de ser feito 
em parceria. Quem administra a rede sÃ£o Estados e municÃ-pios, disse 
Mercadante. Estamos chamando os secretÃ¡rios para participar do desenho do 
programa, da modelagem. Na quinta-feira haverÃ¡ uma oficina dos secretÃ¡rios 
para que em conjunto a gente consiga fechar a proposta.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mec-vai-universalizar-avaliacao-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC vai universalizar avaliaÃ§Ã£o da qualidade da alfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 BRASÃLIA - O ministro da EducaÃ§Ã£o, Aloizio Mercadante, anunciou na 
segunda-feira (19) em encontro com empresÃ¡rios em SÃ£o Paulo que irÃ¡ mudar o 
atual modelo da Provinha Brasil, para que sirva de instrumento para aferir a 
alfabetizaÃ§Ã£o de crianÃ§as atÃ© 8 anos de idade. A avaliaÃ§Ã£o Ã© aplicada 
desde 2008 aos alunos do 2Âº ano do ensino fundamental e serve como diagnÃ³stico
para o prÃ³prio professor identificar o nÃ-vel de alfabetizaÃ§Ã£o dos 
estudantes. Mas, atÃ© hoje, os resultados do exame nÃ£o sÃ£o divulgados e o MEC 
nÃ£o tem controle sobre esse indicador.
A nova Provinha Brasil serÃ¡ ponto central do programa AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade 
Certa, que o ministÃ©rio pretende lanÃ§ar em breve. De acordo com o ministro, o 
objetivo Ã© garantir que todas as crianÃ§as sejam alfabetizadas atÃ© os 8 anos. 
Para isso, serÃ¡ necessÃ¡rio estabelecer parcerias com as rede municipais de 
ensino, responsÃ¡veis pelas escolas de educaÃ§Ã£o bÃ¡sica. Mercadante disse que 
as mudanÃ§as serÃ£o aplicadas na ediÃ§Ã£o de 2013.
Iniciativa semelhante jÃ¡ foi feita pelo Movimento Todos pela EducaÃ§Ã£o que, em
2011, aplicou a primeira ediÃ§Ã£o da Prova ABC. Em carÃ¡ter amostral, o exame 
apontou que mais de 40% dos alunos que concluÃ-ram o 3 ano do ensino fundamental
nÃ£o tinham a capacidade de leitura esperada para esse nÃ-vel de ensino.

Leia mais sobre esse assunto 
emhttp://oglobo.globo.com/educacao/mec-vai-universalizar-avaliacao-da-qualidade-
da-alfabeticao-4360504#ixzz1pjvDaEu3
 1996 - 2012. Todos direitos reservados a Infoglobo ComunicaÃ§Ã£o e 
ParticipaÃ§Ãµes S.A. Este material nÃ£o pode ser publicado, transmitido por 
broadcast, reescrito ou redistribuÃ-do sem autorizaÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
menos-educacao-formal-mais-insatisfacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Menos educaÃ§Ã£o formal, mais insatisfaÃ§Ã£o - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Menos educaÃ§Ã£o formal, mais insatisfaÃ§Ã£o - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
momentos-pedagogicos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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MOMENTOS PEDAGÃ“GICOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

SÃ£o encontros, com grupamentos diversos, cujo maior objetivo Ã© propiciar
ao profissional oportunidade de aprimorar seus conhecimentos bem como trocar
experiÃªncias que venham a enriquecer sua prÃ¡tica educacional.
vPÃºblico
Alvo:
1) CP de 1Âº e 2Âº segmentos2) CP de escola com EI e PA de Creches3) Professor 
II de Ed. Infantil e PEI
(Denominado ProfÂº Multiplicador de AÃ§Ãµes da EducaÃ§Ã£o Infantil)4) Professor 
Regente de 1Âº Ano
(Denominado ProfÂº Multiplicador de AÃ§Ãµes do 1Âº Ano)5) Professor Regente de 
3Âº Ano
(Denominado ProfÂº Multiplicador de AÃ§Ãµes do 3Âº Ano)
vCarga
HorÃ¡ria: AcontecerÃ£o, durante o ano, 05 encontros de 4:00 horas, totalizando 
20 horas anuais.
vData dos
Encontros:
Coordenador PedagÃ³gico de 1Âº e 2Âº
Segmentos:
Datas dos Encontros:17 de Abril / 14 de Junho / 16 de Agosto
/ 19 de Outubro / 07 de Dezembro
ResponsÃ¡veis:CÃ¡ssia / ClÃ¡udia / DinÃ¡ / Selma / Simone

Coordenador PedagÃ³gico de U.E. com
Ed. Infantil e PA de Creche:
Datas dos Encontros:20 de MarÃ§o / 04 de Maio / 12 de Julho /
13 de setembro / 23 de Novembro
ResponsÃ¡veis:PatrÃ-cia Lopes / FlÃ¡via / MÂª de FÃ¡tima /
JanaÃ-na /CidaProfessor II de Ed. Infantil e
PEIMultiplicador de AÃ§Ãµes da EducaÃ§Ã£o
Infantil
Datas dos Encontros:13 de Abril / 26 de Junho / 09 de Agosto
/ 02 de Outubro / 08 de Novembro
ResponsÃ¡veis:PatrÃ-cia Lopes / FlÃ¡via / MÂª FÃ¡tima /
JanaÃ-na / Cida

Professor Regente de 1Âº AnoMultiplicador de AÃ§Ãµes do 1Âº Ano
Datas dos Encontros:15 de MarÃ§o / 20 de Abril / 21 de Agosto
/ 25 de setembro
ResponsÃ¡veis:DÃ©bora / Marisa / Christiane / LÃºcia
Helena / LÃºcia InÃªs

Página 485



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

Professor Regente de 3Âº AnoMultiplicador de AÃ§Ãµes do 3Âº Ano
Datas dos Encontros:03 de Abril / 22 de Maio / 15 de Junho /
17 de Outubro / 13 de Novembro
ResponsÃ¡veis:PatrÃ-cia Fernandes / Emyli / Denise /
Priscila / FÃ¡tima V.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mundo estÃ¡ interconectado graÃ§as a e-mail e rede sociais - geral - geral - 
EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mundo estÃ¡ interconectado graÃ§as a e-mail e rede sociais - geral - geral - 
EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Na viagem aos EUA em abril, Dilma quer facilitar o envio de brasileiros para 
universidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PORROZANE MONTEIRORio- Quando estiver em visita oficial aos Estados Unidos, em 
abril, a presidenta Dilma Rousseff pretende visitar o campus da Universidade 
Harvard, a mais antiga instituiÃ§Ã£o de ensino superior do paÃ-s. Fundada em 
1636 no estado de Massachusetts, a universidade Ã© o sonho de consumo de 
qualquer ser humano que tem vocaÃ§Ã£o acadÃªmica. E o que Dilma vai buscar lÃ¡ 
Ã© justamente uma forma defacilitara entrada de brasileiros que vÃ£o estudar com
bolsa do governo federal.

Hoje, hÃ¡ 80 estudantes brasileiros frequentando Harvard em tempo integral - 
somos o 12Âº em nÃºmero de alunos num ranking de 135 paÃ-ses. Mas nenhum deles 
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foi com recursos do recÃ©m-lanÃ§adoCiÃªncias Sem Fronteiras,programado governo 
federal de concessÃ£o de bolsas para brasileiros estudarem em instituiÃ§Ãµes 
fora do PaÃ-s. Desde o seu lanÃ§amento, ano passado, o CiÃªncias Sem Fronteiras 
jÃ¡ mantÃ©m nos EUA 536 estudantes, espalhados por todo o territÃ³rio americano.
Nenhum deles estÃ¡ em Harvard. Dilma quer mudar isso, e a expectativa Ã© que 
traga novidades de seu encontro com quem manda em Harvard, que Ã©, aliÃ¡s, outra
presidenta, Drew Faust.Os brasileiros que hoje estÃ£o em Harvard foram por conta
prÃ³pria ou com bolsas de institutos privados que tÃªm programas exclusivos para
cursos fora doBrasil. Um ano de mensalidade, taxas, alimentaÃ§Ã£o, hospedagem e 
seguro de saÃºde, com as passagens incluÃ-das, fica em torno de US$ 60 mil 
(pouco mais de R$ 100 mil).

Quero aproveitar o mÃ¡ximo

O gaÃºcho Vitelio Brustolin, 31 anos, Ã© escritor, jornalista e advogado. 
Doutorando em PolÃ-ticas PÃºblicas, EstratÃ©gias e Desenvolvimento na UFRJ, foi 
aceito em Harvard para um ano como Visiting PhD Student (em traduÃ§Ã£o livre: 
estudante visitante de PhD). Vai com a noiva, e o plano Ã© se dedicar Ã  
pesquisa sobre PolÃ-ticas PÃºblicas Comparadas. Brustolin tem como principal 
objetivo nos EUA aprofundar seu conhecimento na forma como o paÃ-s desenvolveu, 
desde a Guerra Fria, a partir das necessidades de defesa, a tecnologia que hoje 
jÃ¡ saiu do cenÃ¡rio militar - o aviÃ£o a jato e a Internet, por exemplo. 
Brustolin quer, na volta, ajudar o Brasil a seguir no mesmo caminho, mesmo sem 
um histÃ³rico de guerras. Eu quero aproveitar o mÃ¡ximo, abrir o mÃ¡ximo de 
portas possÃ-vel, diz o jornalista, que jÃ¡ analisa propostas de trabalho para 
quando terminar o doutorado. Brustolin vai com bolsa do governo federal, mas 
nÃ£o do programa CiÃªncias Sem Fronteiras.

Resolvi tentar colaborar

O tambÃ©m gaÃºcho Vinicius Licks, 35 anos, Ã© engenheiro elÃ©trico. Professor da
PUC-RS, ele conclui em maio mestrado em AdministraÃ§Ã£o PÃºblica. Vinicius foi 
aceito em um dos programas destinados a quem estÃ¡ no que Harvard chama de mid 
career - com mais de 10 anos de experiÃªncia em sua Ã¡rea. O objetivo principal 
de Vinicius Ã©, na volta, influenciar, ainda que da Academia, no debate que 
possa levar ao desenvolvimento de polÃ-ticas pÃºblicas no Brasil. Uma das fontes
de recursos para custear o mestrado de Vinicius Ã© um fundo que Harvard tem para
estudantes brasileiros, mantido por doaÃ§Ãµes do empresÃ¡rio Jorge Paulo Lemann,
um ex-aluno bilionÃ¡rio e grato por tudo que a universidade fez por sua 
formaÃ§Ã£o. A escolha por estudar AdministraÃ§Ã£o PÃºblica diz respeito Ã  
dificuldade que o Brasil estÃ¡ enfrentando nesta Ã¡rea. Resolvi tentar 
colaborar, diz Vinicius, que tambÃ©m foi com a noiva e, depois do curso, vai 
voltar para a PUC.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

NÃ£o percam! Dica de leitura e compra na  FNLIJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

dia29domingo( ABRIL)

ESPAÃ‡O FNLIJ DE 
LEITURAHoraEscritor/IlustradorEncontro/LanÃ§amentoPÃºblico14:00Henrique 
RodrigueseAndrÃ© MouraLanÃ§amento do livro:Alho por alho, dente por dente, ed. 
PinakothekeCrianÃ§as
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de marÃ§o de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NOVIDADES PARA O TROFÃ‰U RIOEDUCA 2012Blog de Aluno ou de Alunos.
Em nossas incursÃµes pelas escolas da rede, percebemos forte engajamento de 
muitos alunos no intuito de compartilhar as melhores prÃ¡ticas de aprendizagem, 
bem como as aÃ§Ãµes por eles protagonizadas nas U.E.s.Sendo assim, este ano 
iremos incluir nas nossas listagens os blogs de aluno(a) e/ou de alunos(as). 
Esses blogs podem ser do GrÃªmio Escolar, de uma determinada turma, de 
representantes de turmas, ou mesmo de um Ãºnico indivÃ-duo.Para essa inclusÃ£o e
consequente possibilidade de premiaÃ§Ã£o, o blog deverÃ¡ ter finalidade 
pedagÃ³gica e deve ser "apadrinhado" por um professor da escola, cuja funÃ§Ã£o 
seja apenas a de orientar. AlÃ©m disso, o blog deverÃ¡ ser atualizado, no 
mÃ-nimo, quinzenalmente.

Blog de Professor
Para estar ou continuar incluÃ-do no Portal Rioeduca e concorrer ao TrofÃ©u 
Rioeduca 2012, o blog docente tambÃ©m precisa ser atualizado, no mÃ-nimo 
quinzenalmente. O Blog do educador pode se apresentar de diversas formas tais 
como: mantendo liÃ§Ãµes de forma muito mais atraente, dicas, gabaritos de 
provas, desafios, mapas e ilustraÃ§Ãµes e dicas de suas disciplinas.Outra 
opÃ§Ã£o sÃ£o os blogs em estilo diÃ¡rio de bordo em que o aluno se vÃª como 
personagem atuante da sua aprendizagem. HÃ¡ ainda professores que fazem um 
trabalho em que compartilham experiÃªncias entre suas turmas utilizando o blog -
muitas vezes turmas de escolas e de coordenadorias diferentes.
Blog de Unidade Escolar
Para estar ou continuar incluÃ-do no Portal Rioeduca e concorrer ao TrofÃ©u 
Rioeduca 2012, os blogs de Unidades Escolares tambÃ©m deverÃ£o ter 
atualizaÃ§Ãµes minimamente quinzenais.Os Blogs escolares deverÃ£o ser a 
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extensÃ£o do seu PPP, com publicaÃ§Ãµes pedagÃ³gicas que vÃ£o desde simples 
tarefas digitalizadas, atÃ© atividades que provoquem o aluno a se ver, a tecer 
comentÃ¡rios. AlÃ©m do mais, Ã© importantÃ-ssimo que o Blog Escolar tenha como 
objetivo a aproximaÃ§Ã£o maior com a comunidade escolar, incluindo a famÃ-lia. 
Afinal, um blog escolar Ã© um grande aliado do processo ensino-aprendizagem, que
pode, inclusive, favorecer a troca de experiÃªncias atravÃ©s da interaÃ§Ã£o 
interescolar.AlÃ©m disso, as Unidades Escolares que desejam que seu blog 
continue incluÃ-do e concorrendo ao TrofÃ©u Rioeduca 2012, precisarÃ£o responder
a este formulÃ¡rio atÃ© o dia05 de maio de 2012. Para as escolas que nÃ£o 
possuem blogs ou que nÃ£o queiram incluÃ--lo no Rioeduca, o preenchimento Ã© 
opcional (mas para efeito de concorrerem ao TrofÃ©u Rioeduca, tambÃ©m vale a 
data final de05 de maio de 2012) .
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 <TÃTULO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Escolas em Ã¡reas violentas tÃªm as melhores notas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Escolas em Ã¡reas violentas tÃªm as melhores notas
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Escolas municipais do Rio vÃ£o ensinar mandarim

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Escolas municipais do Rio vÃ£o ensinar mandarim
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Página 489



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Livros digitais ainda sÃ£o desconhecidos pela 
maioria dos brasileiros

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Livros digitais ainda sÃ£o desconhecidos pela 
maioria dos brasileiros
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - MEC divulga lista dos livros que serÃ£o 
distribuÃ-dos Ã s escolas em 2013
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - MEC divulga lista dos livros que serÃ£o 
distribuÃ-dos Ã s escolas em 2013
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - MPF quer permitir crianÃ§as com menos de 6 anos no 
ensino fundamental
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Pavuna brilha nos rankings que avaliam escolas 
municipais
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Pavuna brilha nos rankings que avaliam escolas 
municipais
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-dia-online-educacao-pedro-ii-abre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Pedro II abre turmas de prÃ©-escola em Realengo
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O Dia Online - Rio - Orgulho de construir futuro
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O Homem que Calculava: PISA x PIB: RelaÃ§Ã£o entre educaÃ§Ã£o e riqueza das n...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Homem que Calculava: PISA x PIB: RelaÃ§Ã£o entre educaÃ§Ã£o e riqueza das 
n...: Existe uma relaÃ§Ã£o entre educaÃ§Ã£o e a riqueza de uma naÃ§Ã£o. Quanto 
mais rica, melhor educaÃ§Ã£o terÃ¡ seu povo. Pouco adianta lamentarmos uma s...
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O nascimento de futuros cientistas em Acari By Via Texto | Published 22/03/2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o estamos com um texto no desafio Rioeduca 2012, vamos lÃ¡ comentar o 
trabalho da nossa amiga Gwendolyn... alfabetizaÃ§Ã£o cientÃ-fica de verdade.

Sou professora do Ensino Fundamental, com formaÃ§Ã£o em HistÃ³ria, e participo 
de uma revoluÃ§Ã£o na qualidade da educaÃ§Ã£o pÃºblica da cidade do Rio de 
Janeiro. Como docente da Escola Municipal CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, venho 
dividir minha experiÃªncia com o projeto Cientistas do AmanhÃ£.
Esse projeto maravilhoso tem proporcionado melhorias considerÃ¡veis no processo 
de aprendizagem dos alunos da turma 1.203, atravÃ©s da leitura dos textos e das 
experiÃªncias propostas - e tem estimulado o interesse e aguÃ§ado a curiosidade 
das crianÃ§as para o saber cientifico. A cada dia de aula de CiÃªncias, os 
alunos me surpreendem com suas perguntas, colocaÃ§Ãµes e produÃ§Ãµes textuais.
Com esta experiÃªncia, as crianÃ§as aprenderam o que sÃ£o hipÃ³teses e, 
principalmente, a formulÃ¡-las. Um exemplo desse desempenho foi o passeio que 
fizemos aos jardins da PontifÃ-cia Universidade CatÃ³lica (PUC). Num dado 
momento, comeÃ§ou a garoar e o aluno Nicolas disse para eu nÃ£o me preocupar, 
pois nÃ£o nos molharÃ-amos. Perguntei por quÃª? E ele respondeu que era devido 
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ao fato de as copas das Ã¡rvores serem muito grandes e cheias. Em seguida, 
pensou um pouco e afirmou que aquela era a sua hipÃ³tese. Os guias da PUC 
ficaram maravilhados com a colocaÃ§Ã£o do aluno. Ao final do passeio, perguntei 
Ã  turma se a hipÃ³tese do Nicolas tinha sido confirmada ou refutada. De fato 
ela se confirmou, e nÃ£o nos molhamos.
Esse projeto tem despertado a consciÃªncia ambiental nos alunos e estimulado a 
interaÃ§Ã£o e o companheirismo entre eles, pois a maioria das atividades Ã© 
realizada em grupos.
Tem sido fantÃ¡stico observar as crianÃ§as que moram na comunidade de Acari, 

 onde o Ãndice de Desenvolvimento Humano (IDH) Ã© baixÃ-ssimo, com brilho nos 
olhos e sonhos de se tornarem cientistas. SÃ£o essas coisas que me fazem ter 
orgulho de fazer parte dessa rede e estar diretamente ligada a esse 
processo.ProfÂª Gwendolyn Sonia da S. BrathwaiteCIEP Dr. AdÃ£o Pereira 
Nunes[FOTO]
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Circular E/SUBE/CED nÂº 22 Rio de Janeiro, 07
de marÃ§o de 2012.
Assunto:
OlimpÃ-ada Internacional MatemÃ¡tica sem Fronteira/2012
Senhora
Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhora Assessor(a)
de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE,Senhora Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Senhora 
Diretor(a) de
Unidade Escolar,

A Rede POC - Programa de
OlimpÃ-adas do Conhecimento - convida as
escolas da Rede Municipal para participaÃ§Ã£o na OlimpÃ-ada Internacional 
MatemÃ¡tica sem Fronteiras 2012, voltada
para alunos das turmas de 4Âº ao 9Âº ano. 
2.
As escolas interessadas deverÃ£o acessar o site www.redepoc.com, que 
disponibiliza o regulamento da olimpÃ-ada, bem
como informa sobre as condiÃ§Ãµes necessÃ¡rias Ã  participaÃ§Ã£o.
3. Ressaltamos que as inscriÃ§Ã£o estarÃ£o abertas
atÃ© o prÃ³ximo dia 27/03/2012.
4. Ressaltamos, ainda, a importÃ¢ncia da ampla
divulgaÃ§Ã£o junto Ã s Unidades Escolares.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OrientaÃ§Ãµes sobre o PrimÃ¡rio Carioca

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nÂº 35 Rio de Janeiro, 29 de marÃ§o de 2012.
Assunto: OrientaÃ§Ãµes sobre o PrimÃ¡rio
Carioca
Sr(a).
Coordenador(a) de E/SUBE/CRESr(a).
Assessor(a) de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRESr(a).
Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr(a).
Diretor(a) de Unidade Escolar Reiteramos pontos do que foi
acordado na SME Itinerante, com a Sra. SecretÃ¡ria e a Sra. SubsecretÃ¡ria, e do
que foi tratado em reuniÃµes com as E/SUBE/CRE/GEDs, quanto Ã  implementaÃ§Ã£o 
do
PrimÃ¡rio Carioca (4Âº, 5Âº e 6Âº Anos): SÃ£o aÃ§Ãµes importantes a serem
adotadas em todas as turmas desses Anos:1 -
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Leitura mensal de livro, com orientaÃ§Ã£o do professor sobre os pontos a serem
observados. Ã‰ necessÃ¡rio ter, em sala de aula, a listagem dos livros
disponÃ-veis na Sala de Leitura, observando a faixa etÃ¡ria dos alunos a que se
destinam.2 -
Prova de leitura de livro, elaborada pelo professor, nos meses em que nÃ£o hÃ¡ a
Prova Bimestral de ProduÃ§Ã£o Textual. DeverÃ¡ ocorrer na semana das provas do
Projeto Nenhuma CrianÃ§a a Menos, a saber:a)
maio: 29;b)
agosto: 28;c)
outubro: 30.3 -
DiÃ¡rio do aluno, que, em um caderno, pode deixar sua imaginaÃ§Ã£o fluir, em
textos livres, como tambÃ©m, por exemplo, anotar suas impressÃµes da(s) aula(s)
do dia, do que aprendeu, daquilo em que teve dificuldades, falar de suas 
aspiraÃ§Ãµes
e do que mais considerar importante registrar. Ã‰ importante haver um momento
para apresentaÃ§Ã£o desses textos. A concepÃ§Ã£o do PrimÃ¡rio Carioca serÃ¡
discutida, ao longo deste ano, nas Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o, com o
objetivo de receber as contribuiÃ§Ãµes do campo.
Atenciosamente,Maria de Nazareth Machado de Barros Vasconcellos
Coordenadora da Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ortografia oficial do portuguÃªs muda definitivamente a partir de 2013 | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ortografia oficial do portuguÃªs muda definitivamente a partir de 2013 | Portal 
Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestras da APPAI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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O EspaÃ§o do Brincar como EspaÃ§o de Aprendizagem
Data:22/03/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 -quinta-feira
Objetivo:analisar o brincar como sendo uma tarefa conjugada entre famÃ-lia e 
escola
e como espaÃ§o de construÃ§Ã£o do conhecimento.
Palestrante:Marcia Regina F. Ribeiro - PsicÃ³loga, com especializaÃ§Ã£o em 
Psicopedagogia,
pela Universidade de Havana - Cuba - Uniaal, em Psicopedagogia na EducaÃ§Ã£o, 
pela UFRJ
e em Psicologia ClÃ-nica, pela PUC-RJ.
ProgramaÃ§Ã£o:a importÃ¢ncia do brincar e a construÃ§Ã£o do conhecimento; o 
espaÃ§o em que
a famÃ-lia e a escola possibilitam a construÃ§Ã£o do conhecimento, dos limites e
das correlaÃ§Ãµes simbÃ³licas com filhos e alunos; apresentar jogos prÃ¡ticos 
com foco lÃ³gico, simbÃ³lico e na
linguagem que permitam o educador vivenciar atividades do brincar que ajudem na
aprendizagem; autores AlÃ-cia Fernandez, Winnicott, Freud e Ricardo Rudolfo.

Paulo Freire: o CidadÃ£o do Mundo e sua EducaÃ§Ã£o Transformadora
Data:23/03/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - sexta-feira
Objetivo:promover a reflexÃ£o sobre uma proposta de educaÃ§Ã£o como prÃ¡tica da 
liberdade
e como movimento em busca da autonomia dos educandos.
Palestrante:Andrea da PaixÃ£o Fernandes - mestre em EducaÃ§Ã£o (UFF).
ProgramaÃ§Ã£o:quem foi Paulo Reglus Neves Freire?; concepÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o na
visÃ£o
freireana; experiÃªncias da dÃ©cada de 1960; contribuiÃ§Ãµes de Paulo Freire 
para a atualidade;
onde aprofundar as referÃªncias freireanas.

Comportamento Bullying e Transtornos de Conduta
Data:24/03/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 13h30 - sÃ¡bado
Objetivo:proporcionar acesso ao conhecimento das formas de identificaÃ§Ã£o dos 
principais
problemas relacionados ao Bullying e aos transtornos de conduta, suas 
caracterÃ-sticas,
efeitos e consequÃªncias; orientar os pais e professores em como buscar 
tratamento e

como podem agir na condiÃ§Ã£o de mediadores na relaÃ§Ã£o com alunos que 
necessitam

aprender a controlar o comportamento e os impulsos.
Palestrante:Gustavo Teixeira - MÃ©dico Psiquiatra.
ProgramaÃ§Ã£o:o desenvolvimento infantil; famÃ-lia e educaÃ§Ã£o; fatores 
genÃ©ticos e

ambientais.

Moralidade e Atualidade ? RepercussÃµes na EducaÃ§Ã£o: Moscas sobre a Moral
Data:28/03/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - quarta-feira
Objetivo:propiciar a reflexÃ£o e o debate sobre a devoluÃ§Ã£o Ã  escola e, aos
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professores-educadores, o lugar de grande importÃ¢ncia que ocupam na sociedade.
Palestrante:Samanta Obadia - graduada em Filosofia, pela PUC/RJ, com
especializaÃ§Ã£o em Filosofia para CrianÃ§as.
ProgramaÃ§Ã£o:como trabalhar o conteÃºdo das disciplinas nas escolas diante da 
fratura
Ã©tica presente em nossa sociedade?; como exercer a profissÃ£o de educador para 
um
alunado que despreza o conhecimento, pois nÃ£o consegue vislumbrar utilidade nem
sentido nesta aquisiÃ§Ã£o?; como estabelecer disciplina numa instituiÃ§Ã£o que 
se divide
conceitualmente entre educaÃ§Ã£o e entretenimento?.

A Voz do Professor: a PrevenÃ§Ã£o e PreservaÃ§Ã£o da SaÃºde Vocal do Docente
Data:29/03/2012 /HorÃ¡rio:13 Ã s 17h - quinta-feira
Objetivo:proporcionar ao professor conhecimentos gerais sobre os fatores de 
risco
para a voz; informar sobre as medidas salutares para a manutenÃ§Ã£o da saÃºde 
vocal;
vivenciar tÃ©cnicas para aquecimento e desaquecimento vocal, bem como para o
aprimoramento da expressÃ£o oral.
Palestrante:Angela Garcia - doutora em Fonoaudiologia pela Universidad del Museo
Social Argentino.
ProgramaÃ§Ã£o:os profissionais da voz; a voz; o aparelho fonador; ruÃ-dos no 
processo
de ensino; abusos e maus hÃ¡bitos vocais; queixas; pregas e nÃ³dulos vocais; 
cuidados
com a voz; aquecimento e desaquecimento vocal.

Transtorno NÃ£o Verbal de Aprendizagem
Data:31/03/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - sÃ¡bado
Objetivo:proporcionar aos profissionais de EducaÃ§Ã£o o conhecimento desse 
transtorno de aprendizagem que acarreta nÃ£o sÃ³ dificuldades acadÃªmicas, como 
tambÃ©m socioemocionais/adaptativas.
Palestrante:KÃ¡tia Badin - fonoaudiÃ³loga.
ProgramaÃ§Ã£o:funcionamento x citoarquitetura neural; diferenciaÃ§Ã£o entre 
transtorno de aprendizagem verbal e nÃ£o verbal; modelo neuropsicolÃ³gico 
explicativo.

Dificuldades de Aprendizagem
Data:11/04/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - quarta-feira
Objetivo:possibilitar aos profissionais de EducaÃ§Ã£o um contato com as 
variÃ¡veis que
interferem no processo ensino-aprendizagem, levando-os a uma reflexÃ£o sobre as

suas contribuiÃ§Ãµes prÃ¡ticas, enquanto educadores, na identificaÃ§Ã£o e 
diminuiÃ§Ã£o das
dificuldades de aprendizagem.
Palestrante:PatrÃ-cia Lorena - Mestre e doutoranda em EducaÃ§Ã£o Especial, pela 
Uerj.
ProgramaÃ§Ã£o:o que Ã© aprendizagem ? entendendo os conceitos de aprendizagem e
dificuldades de aprendizagem; conhecimento x saber; transtornos de aprendizagem.
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NeurociÃªncias e PrÃ¡ticas Educacionais-NeuroeducaÃ§Ã£o: uma IncÃ³gnita?
Data:12/04/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - quinta-feira
Objetivo:Apresentar aos profissionais de EducaÃ§Ã£o as possibilidades na 
correÃ§Ã£o das dificuldades escolares de aprendizagem utilizando a metodologia 
da NeuroeducaÃ§Ã£o.
Palestrante:Rita Thompson - Mestre em EducaÃ§Ã£o.
ProgramaÃ§Ã£o:determinantes do desenvolvimento infantil: ambiente x genÃ©tica; 
desenvolvimento psicomotor; desenvolvimento da linguagem.

TDAH ? DÃ©ficit de AtenÃ§Ã£o/Hiperatividade na Escola
Data:14/04/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - sÃ¡bado
Objetivo:propiciar aos profissionais de EducaÃ§Ã£o lidar com o TDAH, na sala de 
aula e
em todos os ambientes escolares.
Palestrante:Gustavo Teixeira - MÃ©dico Psiquiatra.
ProgramaÃ§Ã£o:a escola: formaÃ§Ã£o acadÃªmica, socializaÃ§Ã£o e inclusÃ£o; 
professor:

um profissional de saÃºde mental infantil?; o que Ã© transtorno de dÃ©ficit de
atenÃ§Ã£o/hiperatividade.

SaÃºde na Escola: Vulnerabilidades na AdolescÃªncia x Gravidez Precoce
Data:18/04/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - quarta-feira
Objetivo:proporcionar, atravÃ©s da exposiÃ§Ã£o do tema, a reflexÃ£o sobre a 
importÃ¢ncia da
prevenÃ§Ã£o e promoÃ§Ã£o em saÃºde nas escolas.
Palestrante:Dinah Oliveira Santos - Doutora em SaÃºde Coletiva - Instituto de 
Medicina
Social, Uerj.
ProgramaÃ§Ã£o:refletir sobre a importÃ¢ncia da informaÃ§Ã£o e do trabalho 
educativo;
apresentar a questÃ£o da autoestima, das relaÃ§Ãµes de gÃªnero e da visÃ£o 
fantasiada

da realidade.

PotencializaÃ§Ã£o Cognitiva: Instrumento de Aprendizagem Significativa!
Data:27/04/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - sexta-feira
Objetivo:apresentar uma metodologia que facilite aos profissionais de EducaÃ§Ã£o
promover a potencializaÃ§Ã£o da aprendizagem significativa.
Palestrante:Gleice Albuquerque - Especialista em PotencializaÃ§Ã£o Cognitiva 
pelo
Icelp (International Center for the Enhancement of Learning Potential) de 
Israel.
NÃ-veis 1 e 2.
ProgramaÃ§Ã£o:o potencial de aprendizagem; o que Ã© mediaÃ§Ã£o cognitiva; 
fatores
indispensÃ¡veis para a aprendizagem.

EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia: Possibilidades e Caminhos
Data:28/04/2012 /HorÃ¡rio:8h30 Ã s 12h30 - sÃ¡bado
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Objetivo:apresentar aos professores uma abordagem sobre a EducaÃ§Ã£o a
DistÃ¢ncia (EAD) na sua forma mais ampla. .
Palestrante:Fernando Mattos - Analista de Sistemas com especializaÃ§Ã£o pela 
PUC.
ProgramaÃ§Ã£o:panorama da EAD no Brasil; funcionamento do sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB); tipos de EAD.

AtenÃ§Ã£o:
Fica preservado Ã  Appai, a qualquer momento, o cancelamento ou adiamento dos
eventos pelo nÃ£o preenchimento do nÃºmero mÃ-nimo exigido de vagas ou por 
alguma

outra eventualidade que impeÃ§a a realizaÃ§Ã£o do evento. Nesses casos, os 
inscritos
serÃ£o comunicados por e-mail e/ou telefone no prazo de atÃ© um dia antes da 
realizaÃ§Ã£o
do eventoPalestras:informamos que Ã© conferido certificado ao final de cada 
palestra aos que
assistirem, no mÃ-nimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horÃ¡ria total 
oferecida
em cada evento.
A inscriÃ§Ã£o nas palestras Ã© individualLocal:

AuditÃ³rio Francisco de Pinho Costa

Rua Senador Dantas, 117, Sobreloja 218

Centro - Rio de Janeiro.InformaÃ§Ãµes:

AtravÃ©s da pÃ¡ginaFale Conosco

Apoio ao Associado: (21) 3983- 3200
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PERCA TEMPO - O BLOG DO MURILO: ReforÃ§o na escola - CLAUDIA COSTIN

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PERCA TEMPO - O BLOG DO MURILO: ReforÃ§o na escola - CLAUDIA COSTIN: O GLOBO - 
29/03/12  Em marÃ§o de 2009, ao tentar concluir um diagnÃ³stico claro da 
EducaÃ§Ã£o carioca, aplicamos uma prova nas escolas da Prefei...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Petrobras oferece 11 mil vagas em cursos gratuitos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

APetrobrasvai oferecer este ano11 mil vagas paracursosgratuitosdentro do 
Programa de MobilizaÃ§Ã£o da IndÃºstria Nacional de PetrÃ³leo e GÃ¡s Natural 
(Prominp). As inscriÃ§Ãµes comeÃ§am no prÃ³ximo dia7 e vÃ£o atÃ© 12 de abril.
HaverÃ¡ cursos em14 estados, abrangendo todos os nÃ-veis de escolaridade. 
Segundo a empresa, 60% das vagas sÃ£o referentes a nÃ-veis bÃ¡sicos de estudo.
O anÃºncio oficial do 6Âº ciclo do Prominp serÃ¡ feito na prÃ³xima segunda-feira
pela presidente da estatal, Maria das GraÃ§as Foster. Na ocasiÃ£o, haverÃ¡ o 
detalhamento das condiÃ§Ãµes para se concorrer Ã s vagas.O objetivo dos cursos 
oferecidos pela Petrobras Ã© qualificar mÃ£o de obra nacional para suprir a 
demanda por trabalhadores nos setores de petrÃ³leo e gÃ¡s, que devem absorver um
nÃºmero cada vez maior deprofissionaisnos prÃ³ximos anos.Em janeiro, o diretor 
de abastecimento da Petrobrasinformouque o Complexo PetroquÃ-mico do Estado do 
Rio de Janeiro (Comperj) vai contratar 7 mil pessoas atÃ© o final deste ano. 
Profissionais formados pelo Prominp tÃªm preferÃªncia para preencher as 
vagas.Faetec -A FundaÃ§Ã£o de Apoio Ã  Escola TÃ©cnica do Estado do Rio (Faetec)
estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas atÃ© a prÃ³xima terÃ§a-feira para 1.817 vagas 
remanescentes dos cursos tÃ©cnicos de nÃ-vel mÃ©dio. As vagas sÃ£o para cursos 
tÃ©cnicos nas formas subsequente (para quem jÃ¡ concluiu o ensino mÃ©dio) e de 
concomitÃ¢ncia interna e externa (para quem ainda estÃ¡ cursando o ensino 
mÃ©dio).As inscriÃ§Ãµes sÃ£o gratuitas e devem ser feitas somente pela internet,
nositeda Faetec (www.faetec.rj.gov.br). No ato da inscriÃ§Ã£o, o candidato 
receberÃ¡ um nÃºmero para concorrer ao sorteio das vagas, que irÃ¡ acontecer no 
dia 10 de marÃ§o, de acordo com o primeiro prÃªmio da Loteria Federal.
Fonte:Jornal O Fluminense
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PremiaÃ§Ã£o no Simulado Rioeduca 2011
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012 19:29
Colegas
Parabenizamos os alunos, seus professores e escolas abaixo discriminadas, pela 
PremiaÃ§Ã£ono Simulado Rioeduca 2011:
EM Abraham Liincoln- Thamres de Oliveira Rocha
EM Alexandre Farah - Phelipe Martins da Silva ePedro Henrique Lacerda de Souza
EM Narbal Fontes -JoÃ£o Nicolas de Queiroz
EM EmÃ-lio Carlos - Patrick da Silva Barros
EM Rose Klabin - Lidiane Kopke
CIEP Oswald de Andrade - JÃºlio Ferreira Xavier dos Santos
EM Hilton Gama- Carla LetÃ-cia dos Santos Lima, Romulo Pinto Soares eThamyres 
Moreira Neves
CIEP Oswald de Andrade - Julio Ferreira Xavier dos Santos
Solicitamos aos diretores dessas escolas, que entrem em contato com esses 
alunos, para informar a famÃ-lia, sobre o dia e local da entrega dos prÃªmios.
NÃ³s Somos a 6Âª CRE!
AbraÃ§os
Rejane e Rita
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prezi : Criando ApresentaÃ§Ãµes de Alto Impacto Online | Canal do Ensino | Guia 
Gratuito de EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prezi : Criando ApresentaÃ§Ãµes de Alto Impacto Online | Canal do Ensino | Guia 
Gratuito de EducaÃ§Ã£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de texto 1Âº bimestre.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Apresentamos os temas da AvaliaÃ§Ã£o de ProduÃ§Ã£o de Texto do 1ÂºBimestre:
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[FOTO]

2Âº Ano: Frases

3Âº Ano: Bilhete

4Âº Ano: Carta

5Âº Ano: Carta
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 11 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: O Dilema

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o de VÃ-deo na Escola: O Dilema: Galera este vÃ-deo foi feito na 
oficina de vÃ-deo da Universidade Federal de Pelotas no curso de cinema. Ã© um 
projeto de extensÃ£o. O projeto ...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o de textos com a professora Claudia.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Existem muitas atividades para trabalhar a escrita de nossos alunos, em nossa 
escola temos uma professora especialista nessas atividades, a professora 
Claudia. Claudia estÃ¡ na final do desafio Rio Educa graÃ§as um de suas 
atividades de escrita. Esse ano que o nosso tema gerador Ã© sustentabilidade ela
iniciou atividades de escrita relacionadas com o tema. Uma dessas atividades Ã© 
a ConstruÃ§Ã£o de narrativas e organizaÃ§Ã£o de idÃ©ias. A professora levou seus
alunos a organizarem suas idÃ©ias atravÃ©s de atividades lÃºdicas , para depois 
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facilitar a escrita .

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Claudia Marques: TURMA 1502 : OS ESCRITORES DO FUTURO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Claudia Marques: TURMA 1502 : OS ESCRITORES DO FUTURO: Ã‰ 
impressionante como na leitura e na escrita muitas vezes encontramo-nos , hÃ¡ 
poucas coisas tÃ£o interessante como se lÃª um livro ou simples...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-pretende-ampliar-numero-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa pretende ampliar nÃºmero de salas de cinema do Brasil | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Programa pretende ampliar nÃºmero de salas de cinema do Brasil | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-rio-crianca-global.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de marÃ§o de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA RIO CRIANÃ‡A GLOBAL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O programa Rio CrianÃ§a Global, criado em 2009 pela Prefeitura do Rio, por meio 
da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, tem como objetivo intensificar e estender
o ensino de inglÃªs nas escolas da Prefeitura. Os alunos do 1 ao 5 Ano tÃªm uma 
aula semanal do idioma, enquanto os estudantes do 6 e 7 Ano tÃªm dois tempos 
semanais de inglÃªs, com Ãªnfase na conversaÃ§Ã£o, totalizando 400 mil alunos 
beneficiados pelo programa em 2012. Em 2013, os alunos do 8 Ano serÃ£o inseridos
no programa e em 2014 serÃ¡ a vez dos estudantes do 9 Ano. Para isso, a 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o vem investindo na contrataÃ§Ã£o e na 
capacitaÃ§Ã£o de professores de inglÃªs. Desde 2010, 1.400 novos docentes da 
disciplina foram contratados. AlÃ©m disso, aulas digitais de InglÃªs na 
EducopÃ©dia estÃ£o disponÃ-veis para os alunos do 1 ao 9 Ano.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-cineclube-nas-escolas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Cineclube nas Escolas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No prÃ³ximo dia30 de marÃ§o,das 9h Ã s 13h, a GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o 
promove a Aula Inaugural doProjeto Cineclube nas Escolas, cujo tema Ã© Cineclube
nas Escolas: a relaÃ§Ã£o entre cinema e educaÃ§Ã£o.Na ocasiÃ£o, serÃ¡ realizada 
a palestra da professora RosÃ¡lia Duarte, da PUC/RJ, autora do livro Cinema e 
EducaÃ§Ã£o (que consta do acervo do Cineclube).Solicitamos Ã s CRES a 
inscriÃ§Ã£o de 1 professorarticulador porunidade integrante do projeto.Nos 
prÃ³ximos dias, divulgaremos o local do evento.Aguardem!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-de-lei-quer-proibir-combate.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto de lei quer proibir combate Ã  homofobia nas escolas do Rio | Portal 
Aprendiz
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto de lei quer proibir combate Ã  homofobia nas escolas do Rio | Portal 
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projetos-para-desenvolver-energia-solar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projetos para desenvolver a energia solar comeÃ§am a sair do papel - economia - 
- EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projetos para desenvolver a energia solar comeÃ§am a sair do papel - economia - 
- EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recicle-suas-ideias.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Recicle suas idÃ©ias!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recursos-didaticos-educacionais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Recursos didÃ¡ticos educacionais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A fim de contribuir para o aprimoramento das aulas, a revista da EducaÃ§Ã£o 
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PÃºblica estÃ¡ colocando Ã  disposiÃ§Ã£o vÃ¡rios objetos didÃ¡ticos 
(animaÃ§Ãµes, ilustraÃ§Ãµes, figuras) para uso livre dos professores - desde que
seja mencionada a fonte. VocÃª pode utilizÃ¡-los direto dolinka seguir ou 
baixÃ¡-los para o seu computador.
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao_em_ciencias/0001a.html
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
recursos-educacionais-abertos-prometem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Recursos Educacionais Abertos prometem democratizar acesso Ã  educaÃ§Ã£o | 
Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Recursos Educacionais Abertos prometem democratizar acesso Ã  educaÃ§Ã£o | 
Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rede-municipal-do-rio-coloca-7-mil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rede municipal do Rio coloca 7 mil alunos em salas de realfabetizaÃ§Ã£o - vida -
versaoimpressa - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rede municipal do Rio coloca 7 mil alunos em salas de realfabetizaÃ§Ã£o - vida -
versaoimpressa - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rede-social-organiza-seu-mural-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rede social organiza seu mural de referÃªncias | Portal Aprendiz
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rede social organiza seu mural de referÃªncias | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
regulamento-de-inscricao-para-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Regulamento de InscriÃ§Ã£o para o Programa de ResidÃªncia Docente no ColÃ©gio 
Pedro II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

I
- DescriÃ§Ã£oCurso de EspecializaÃ§Ã£o
em DocÃªncia do Ensino BÃ¡sico do Programa de ResidÃªncia Docente para 
Professores
I de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica - ConvÃªnio Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o
e ColÃ©gio Pedro II.II
- PÃºblico-alvoProfessores
I de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica com atÃ© 4 anos de formados.III
- Carga horÃ¡ria500 horas IV
- CritÃ©rios para a inscriÃ§Ã£o:- Ser Professor I Regente
de LÃ-ngua Portuguesa ou MatemÃ¡tica; - Ter concluÃ-do
o curso de Licenciatura Plena no mÃ¡ximo hÃ¡ 4 anos;- Ter
disponibilidade de horÃ¡rio, fora da carga horÃ¡ria do MunicÃ-pio, (4horas - 
manhÃ£ ou tarde) Ã s 2Âª, 4Âª e 6Âª
feiras;- NÃ£o
estar participando do Projeto de AceleraÃ§Ã£o (FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho);- 
NÃ£o estar
atuando unicamente no EJA.V- Atividades- Atividades docentes - ObservaÃ§Ã£o e 
participaÃ§Ã£o
em aulas e colaboraÃ§Ã£o em atividades didÃ¡ticas (65% da carga horÃ¡ria)- 
Atividades em setores administrativos-pedagÃ³gicos
(10% da carga horÃ¡ria)- Atividades em formaÃ§Ã£o continuada por meio de 
oficinas e minicursos presenciais
e semipresenciais (25% da carga horÃ¡ria)
VI- PerÃ-odo de
RealizaÃ§Ã£oO curso acontecerÃ¡ no perÃ-odo abril
de 2012 a marÃ§o de 2013.VII
- Vagas13 vagas
para LÃ-ngua Portuguesa e 14 vagas para MatemÃ¡tica, distribuÃ-das nos seguintes
polos:DisciplinaVagasLocalMatemÃ¡tica3Unidade ColÃ©gio Pedro II Engenho Novo
3Unidade ColÃ©gio Pedro II SÃ£o CristÃ³vÃ£o
4Unidade ColÃ©gio Pedro II HumaitÃ¡
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4Unidade ColÃ©gio Pedro II Realengo

LÃ-ngua Portuguesa13Unidade ColÃ©gio Pedro II Engenho Novo
VIII
- Cadastro de inscriÃ§Ã£oa)O perÃ-odo
de inscriÃ§Ã£o serÃ¡ de 6 a 16 de marÃ§o.b)A inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser efetuada na
GerÃªncia
de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o,
pelos telefones 2976-2079 ou 2976-2081.c)As vagas serÃ£o preenchidas por ordem
de inscriÃ§Ã£o.
XI-
CertificaÃ§Ã£oOs certificados serÃ£o expedidos pelo
ColÃ©gio Pedro II responsÃ¡vel pela realizaÃ§Ã£o do curso.SerÃ£o certificados os
participantes
que obtiverem um percentual mÃ-nimo de aproveitamento de 
75%.CONSIDERAÃ‡Ã•ES:a)NÃ£o serÃ¡ concedida dispensa de ponto ao professor
inscrito.b)O professor inscrito receberÃ¡ uma bolsa, mensal, da
CoordenaÃ§Ã£o de AperfeiÃ§oamento de Pessoal de NÃ-vel Superior - CAPES de R$
400,00 (quatrocentos reais).
Obs: Os casos omissos serÃ£o
resolvidos pelo Ã³rgÃ£o responsÃ¡vel:E/SUBE/CED e E/SUBG/CRH/GDRH
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-da-1-votacao-2012-biblioteca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Resultado da 1Âª VotaÃ§Ã£o 2012 - Biblioteca do Professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Literatura nacional:1-Tenda dos milagresAutor: Jorge AmadoEditora: Companhia das
Letras2-Romance D'a Pedra Do ReinoE O Principe Do Sangue Do Vai-E-VoltaAutor: 
Ariano SuassunaEditora: Jose OlympioLiteratura estrangeira:1 - Chaplin - Uma 
vidaAutor: Stephen WeissmanTraduÃ§Ã£o: Alexandre MartinsEditora: Larousse2 - 
Steve Jobs - A BiografiaAutor: Walter IsaacsonTraduÃ§Ã£o Berilo Vargas, Denise 
Bottmann, Pedro Maia SoaresEditora: Cia das Letras
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-so-reaproveita-3-das-84-mil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de marÃ§o de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rio sÃ³ reaproveita 3% das 8,4 mil toneladas de lixo geradas por dia - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio sÃ³ reaproveita 3% das 8,4 mil toneladas de lixo geradas por dia - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
riocard.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Riocard

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rj-seminario-debate-novas-tecnologias-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RJ: SeminÃ¡rio debate novas tecnologias e educaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Durante os dias 9 e 10 de abril acontece o SeminÃ¡rio MediaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica e 
InteraÃ§Ã£o Social na Escola. MediaÃ§Ã£o tecnolÃ³gica e os sistemas 
colaborativos na educaÃ§Ã£o sÃ£o alguns dos temas abordados em mesas de debates.
O evento Ã© uma iniciativa do laboratÃ³rio EspaÃ§o do IPPUR/UFRJ e faz parte das
atividades do projeto Rede de PolÃ-ticas PÃºblicas para a EducaÃ§Ã£o.
O objetivo Ã© pensar as novas formas de comunicaÃ§Ã£o mediadas pelas tecnologias
da informÃ¡tica na educaÃ§Ã£o, especialmente a partir da realidade na cidade do 
Rio de Janeiro.
Abaixo a programaÃ§Ã£o completa e os contatos para outras informaÃ§Ãµes.Local do
Evento:
Local: AuditÃ³rio do IPPUR/UFRJ
EndereÃ§o: Universidade Federal do Rio de Janeiro
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PrÃ©dio da Reitoria - 5Âº andar, sala 530
Cidade UniversitÃ¡ria - Ilha do FundÃ£o, Rio de Janeiro
TEL 21 25981931
Email:cleberneto@gmail.com(Cleber Neto)ProgramaÃ§Ã£o:Dia 09/04/2012Mesa de 
abertura: 9h Ã s 9h30ApresentaÃ§Ã£o do Projeto PolÃ-ticas PÃºblicas para 
Tecnologias da EducaÃ§Ã£o
Tamara Tania Cohen Egler - Coord. da Rede de PolÃ-ticas PÃºblicas /IPPUR/UFRJ
Claudia Werner - Coord. da Rede de PolÃ-ticas PÃºblicas /COPPE/UFRJManhÃ£ - 9h30
Ã s 11h30PolÃ-tica, Tecnologia e EducaÃ§Ã£o.CoordenaÃ§Ã£o: Eveline Algebaile 
(UERJ)Participantes:
Alzira Batalha Alcantara (UERJ)
VÃ¢nia Maria Salomon Guaycuru de Carvalho (UFRJ)
Eveline Algebaile (UERJ)
Lena Lavinas (UFRJ)
Filipe Ceppas de Carvalho e Faria (UGF)ManhÃ£ - 11h30 Ã s 13h30Rede, 
comunicaÃ§Ã£o e linguagem na educaÃ§Ã£oCoordenaÃ§Ã£o: Regina Marteleto 
(FIOCRUZ)Participantes:
Mauricio Peixoto(NUTES /UFRJ)
Paulo Carrano (UFF)
Reinaldo Ramos da Silva (LaboratÃ³rio EspaÃ§o/IPPUR)
Regina Marteleto (FIOCRUZ)
Vera MagalhÃ£es (LaboratÃ³rio EspaÃ§o/IPPUR) ( RelatÃ³ria )AlmoÃ§o: 13h30 Ã s 
14h30Tarde - 14h30 Ã s 16h30Escola , InteraÃ§Ã£o e Cidade.Coordenadora:CÃ¡tia 
Antonia da Silva (UERJ)Participantes:
CÃ¡tia Antonia da Silva (UERJ) e Ivy Schipper (Lastro /IPPUR/UFRJ)
Carlos Rodrigo Avilez (UFRJ)
Lucia Maria Alves Ferreira (UNIRIO)
Natalia Urbina (LaboratÃ³rio EspaÃ§o/ IPPUR)Dia 10/04/2012ManhÃ£ - 9h Ã s 
11hMediaÃ§Ã£o tecnolÃ³gica na educaÃ§Ã£oCoordenaÃ§Ã£o: Andrea Lapa 
(UFSC)Participantes:
Luiz Paulo Mercado (UFAL)
Rosalia Duarte (PUC-Rio)
Ana Carolina Brasil (LaboratÃ³rio EspaÃ§o/IPPUR)
Cleber Dias da Costa Neto (CAp-UFRJ e LaboratÃ³rio EspaÃ§o/IPPUR)
Andrea Lapa (UFSC)ManhÃ£ - 11h Ã s 13hTecnologia, Imagem e 
EducaÃ§Ã£o.CoordenaÃ§Ã£o:Claudia Werner(LaboratÃ³rio 
3D/COPPE/UFRJ)Participantes:
Marcos Elia (NCE/UFRJ)
Siddharta Almeida Fernandes (ColÃ©gio Pedro II)
Claudia Susie Camargo (COPPE/UFRJ)
Felipe Pontes (LaboratÃ³rio EspaÃ§o/IPPUR)
Neide dos Santos (UERJ)AlmoÃ§o: 13h Ã s 14hTarde - 14h Ã s 16hSistemas 
Colaborativos para EducaÃ§Ã£oCoordenaÃ§Ã£o:Tamara Tania Cohen Egler 
(LaboratÃ³rio EspaÃ§o /IPPUR/UFRJ)Participantes
Rafael Parente (SubsecretÃ¡rio de Novas Tecnologias Educacionais - PCRJ)
Marco Silva (UERJ)
Maria Tereza Goudard Tavares (FFP-UERJ)
Fabiana Mabel de Oliveira (LaboratÃ³rio EspaÃ§o/IPPUR)
Rodrigo Pereira (COPPE/UFRJ)
Tamara Tania Cohen Egler (LaboratÃ³rio EspaÃ§o /IPPUR/UFRJ)

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
roger-chartier-participara-do-3.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Roger Chartier ParticiparÃ¡ do 3Âº Congresso Internacional CBL do Livro Digital 
| RevoluÃ§Ã£o E-book

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Roger Chartier ParticiparÃ¡ do 3Âº Congresso Internacional CBL do Livro Digital 
| RevoluÃ§Ã£o E-book
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
salao-do-livro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SalÃ£o do Livro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr. Diretor,
Para oDia exclusivo do Professor, 18/04,serÃ¡ necessÃ¡ria a inscriÃ§Ã£o atravÃ©s
do site da FNLIJ.Por favor informe seus professores sobre a inscriÃ§Ã£o. A 
visitaÃ§Ã£o das escolas serÃ¡ agendada pelaCRE seguindo alguns critÃ©rios da 
SME.NÃ£o esqueÃ§am de enviar o memorando com os nomes , matrÃ-culas e 
cargo/funÃ§Ã£o dos compradores no SalÃ£o do Livro.
Atenciosamente,

18 de abril - Dia exclusivo para o ProfessorO SalÃ£o FNLIJ abre sua 14Âº 
ediÃ§Ã£o no dia 18 de abril, dia de Monteiro Lobato e, para celebrar esta data, 
convida os professores a participar da Palestra com a escritora e especialista 
na obra do autor, Socorro Acioli.ApÃ³s a palestra, todos poderÃ£o visitar o 
evento para conhecer as editoras expositoras, os estandes institucionais, os 
espaÃ§os de atividades, as exposiÃ§Ãµes e as novidades do mercado editorial.Os 
professores interessados devem se inscrever, gratuitamente, atÃ© o dia 10 de 
abril, pelo e-mail:visitacaoescolar@fnlij.org.br, informando o nome completo e o
turno de preferÃªncia, manhÃ£ - 9 horas /tarde 13 horas.Vagas limitadas.
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 <COMENTÃRIOS>

Eu queroooooooooooooo!!!
bjks

 <COMENTÃRIOS>
Me lembrei na segunda para que eu possa agitar isso
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saude-na-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SaÃºde na Escola.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola contamos com o grande apoio da TÃ©cnica de enfermagem, Geisa , 
que nos ajuda na promoÃ§Ã£o da saÃºde na escola. A equipe realiza diversas 
aÃ§Ãµes de EducaÃ§Ã£o em saÃºde, as atividades podem ser conferidas em nosso 
mural da saÃºde.

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Essa parceria Ã© muito boa. Cuidar da saÃºde dos alunos Ã© fundamental para 
promover educaÃ§Ã£o com qualidade.

 <COMENTÃRIOS>
\\esramos gostando bastante do trabalho aqui em nossa escola
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sem-sistema-estruturado-grupo-de-4-mil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sem sistema estruturado, grupo de 4 mil pessoas sustenta a reciclagem no Rio - O
Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Sem sistema estruturado, grupo de 4 mil pessoas sustenta a reciclagem no Rio - O
Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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seminario-sobre-racismo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeminÃ¡rio sobre racismo.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Servidor vai ser preparado para assumir posto de lÃ-der

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Prefeitura do Rio capacitarÃ¡ funcionÃ¡rios para exercerem cargos estratÃ©gicos 
na administraÃ§Ã£o pÃºblica. Quem for aproveitado receberÃ¡ salÃ¡rio 
diferenciado
PORALESSANDRA HORTO
Rio- A Prefeitura do Rio lanÃ§a hoje no DiÃ¡rio Oficial o programa LÃ-deres 
Cariocas que vai capacitar os servidores municipais para assumirem cargos 
estratÃ©gicos, e atÃ© mesmo assumirem o posto de secretÃ¡rio ou subsecretÃ¡rio. 
A medida prevÃª que o funcionÃ¡rio poderÃ¡ atuar como lideranÃ§a do setor ou 
Ã³rgÃ£o em que ele Ã© lotado. Os aprovados no curso que serÃ¡ oferecido terÃ£o 
salÃ¡rio diferenciado.
Foto: AndrÃ© MourÃ£o / AgÃªncia O Dia
Para todos os casos, os servidores terÃ£o um adicional em seus vencimentos. 
Ainda estÃ¡ em estudo o valor a mais e o como serÃ¡ pago.

Os alunos serÃ£o avaliados a cada seis meses e indicados a promoÃ§Ãµes. Eles 
serÃ£o preparados para ocupar cargos-chave na Prefeitura do Rio. FormarÃ£o um 
banco de talentos. Ã‰ um trabalho inÃ©dito no setor pÃºblico, explica o 
secretÃ¡rio-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo Carvalho Teixeira.

A FundaÃ§Ã£o JoÃ£o Goulart serÃ¡ a responsÃ¡vel pela orientaÃ§Ã£o do programa. A
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primeira triagem terÃ¡ mil servidores e, em seguida, serÃ£o selecionadas 200 
pessoas que vÃ£o formar o primeiro grupo ainda este mÃªs. PoderÃ£o se inscrever 
funcionÃ¡rios concursados ou comissionados de todas as carreiras, como mÃ©dicos,
engenheiros, professores, guardas municipais e fiscais.

A inscriÃ§Ã£o serÃ¡ feita pela Internet, em espaÃ§o que serÃ¡ divulgado no 
www.rio.rj.gov.br. Do total de participantes, 80% serÃ£o escolhidos no portal. 
Os 20% restantes poderÃ£o ser indicados por secretÃ¡rios, o que nÃ£o significa 
que o servidor estÃ¡ apto a fazer o curso.

Exemplos no setor privado que serÃ£o implementados no municÃ-pio

O decreto publicado hoje no DiÃ¡rio Oficial apresenta as regras do plano, que Ã©
uma parceria entre a Secretaria Municipal da Casa Civil, Hay Group e do 
Coppead/UFRJ. A proposta da pasta Ã© implementar na prefeitura prÃ¡ticas de 
sucesso do setor privado e aplicar no executivo prÃ¡ticas internacionais na 
gestÃ£o de pessoas e encontrar talentos entre os servidores. A secretaria 
apontou ainda que o projeto foi utilizado em planos de carreira de empresas como
Coca-Cola, Ambev, IBM, TAM, entre outras.
Anuncios Google
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SÃ-labas | Carta Capital
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SÃ-labas | Carta Capital
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Smartphones: nove aplicativos para professores | GestÃ£o da aprendizagem | Nova 
Escola
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Smartphones: nove aplicativos para professores | GestÃ£o da aprendizagem | Nova 
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>
SÃ³ a ecoalfabetizaÃ§Ã£o pode salvar o planeta | Portal Aprendiz
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SÃ³ a ecoalfabetizaÃ§Ã£o pode salvar o planeta | Portal Aprendiz
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SugestÃµes de atividades e uso da carga horÃ¡ria extraclasse para as Escolas com
PrÃ©-escola e EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PrÃ©-Escola
Pensando em proporcionar Ã s nossas crianÃ§as um
ambiente acolhedor com condiÃ§Ãµes favorÃ¡veis de aprendizagem nos espaÃ§os
educativos, o cÃ-rculo montessoriano Ã© uma ferramenta que estarÃ¡ presente em
todas as salas de atividades da PrÃ©-escola. No inÃ-cio e no final do dia, o
professor e as crianÃ§as estarÃ£o em roda, desafiados a dialogar uns com os
outros sobre assuntos de seu interesse, a ouvir o que cada um traz sobre suas
histÃ³rias, trocando experiÃªncias musicais e artÃ-sticas, avaliando o dia,
refletindo sobre o seu processo de aprendizagem, enfim, exercitando a
participaÃ§Ã£o em grupo, vivendo sua cidadania com alegria e 
serenidade.Sugerimos algumas ideias para enriquecer o
cotidiano e tornar a carga horÃ¡ria extraclasse dos professores regentes das
turmas de educaÃ§Ã£o infantil (prÃ©-escola) mais rica e produtiva. O 
planejamento ganha vida se
construÃ-do coletivamente. Os educadores
que convivem com um grupo de crianÃ§as mais de perto tÃªm o seu olhar sobre ele 
e
sobre cada crianÃ§a. Compartilhar essas
observaÃ§Ãµes e impressÃµes individuais enriquece o planejamento e o trabalho na
educaÃ§Ã£o infantil. Os coordenadores
pedagÃ³gicos poderÃ£o contribuir com um olhar mais amplo, relacionando o projeto
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pedagÃ³gico da instituiÃ§Ã£o e o planejamento da turma. O professor regente da 
turma de prÃ©-escola
pensarÃ¡ em aÃ§Ãµes para o grupo todo,
para pequenos grupos e para algumas crianÃ§as em especial (PLANEJAR PARA TODOS E
CADA UM). De
forma a organizar a carga horÃ¡ria extraclasse do professor regente de
prÃ©-escola, propomos que a equipe da direÃ§Ã£o introduza, na rotina, um 
horÃ¡rio
de acolhida, sem a presenÃ§a do professor, no qual as crianÃ§as estejam reunidas
em torno de uma atividade coletiva. Para isto, Ã© necessÃ¡rio ter em
mente: Considerar que este horÃ¡rio Ã© de
muito movimento e que as crianÃ§as chegam aos poucos.Organizar as crianÃ§as, que
forem
chegando, no refeitÃ³rio, em uma sala ou em uma roda no pÃ¡tio.As atividades 
devem favorecer a
integraÃ§Ã£o das crianÃ§as de turmas diferentes e valorizar o que elas 
trazem.Pensar em estratÃ©gias que se
repitam em alguns dias da semana, como por 
exemplo:Segunda-feiraTerÃ§a-feiraQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feira
Novidades do final de semana(Quem
  desejar compartilhar Ã© convidado a contar algo, usando fantoches se desejar)
Dia da
  mÃºsica
(MÃºsicas
  trazidas pelas crianÃ§as e pelos adultos)
Dia dos livros
(Cesta de
  livros disponÃ-vel ou contaÃ§Ã£o de histÃ³rias)
Dia da mÃºsica
(MÃºsicas
  trazidas pelas crianÃ§as e pelos adultos)
Dia dos livros
(Cesta de
  livros disponÃ-vel ou contaÃ§Ã£o de histÃ³rias)

 AlÃ©m disso, a equipe da direÃ§Ã£o (Diretores
e/ou Coordenadores PedagÃ³gicos) deverÃ¡ reservar uma hora semanal para estar
junto com cada turma, realizando uma assembleia com os assuntos de interesse
das crianÃ§as e dos adultos. Lembramos
que, principalmente nesta faixa etÃ¡ria, o uso de livros, mÃºsicas, brincadeiras
sÃ£o excelentes mediadores, ampliando as possibilidades das discussÃµes 
verbais.Quadro inicial para o horÃ¡rio
extraclasse semanal para o professor de prÃ©-escola na escola de horÃ¡rio 
parcial
PROFISSIONAL
  DA TURMA

 HORÃRIO
  DE TRABALHO

 HORÃRIO
  EXTRACLASSE SEMANAL
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PROFESSOR
  II
7h
  15min Ã s 11h 45min*
12h
  45min Ã s 17h 15min*
Ou
7h
  30min Ã s 12h*
13h
  Ã s 17h 30min*

30 min diÃ¡rios, perfazendo 2h
       30min semanais (acolhida, colaÃ§Ã£o e atividades coletivas);
2 tempos de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica;
1
       tempo de Sala de Leitura ou 1 tempo de atividades (oficinas e/ou projetos
especÃ-ficos) com a
       Coordenadora PedagÃ³gica;
1 horade Assembleia com a
       DireÃ§Ã£o.
*De acordo com a ResoluÃ§Ã£o nÂº 1178 de 02/02/12, no
art. 4Âº e  1Âº
Desta maneira, garantem-se, aproximadamente, 6h30min
iniciais de horÃ¡rio extraclasse. Este horÃ¡rio serÃ¡, gradativamente, ampliado,
de
acordo com a possibilidade de recursos humanos destinados Ã  escola.Para 
integrar o grupo de professores, sugerimos
pequenos encontros quinzenais, dinamizados pelo Coordenador PedagÃ³gico, por
grupamento, garantindo que, neste momento, as crianÃ§as estejam em seus 
horÃ¡rios
de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica ou Assembleia.

HorÃ¡rio extraclasse semanal para
o professor de prÃ©-escola, na escola de horÃ¡rio integral

PROFISSIONAL
  DA TURMA

 HORÃRIO
  DE TRABALHO

 HORÃRIO
  EXTRACLASSE SEMANAL
PROFESSOR
  II
7h
  30min Ã s 16h 30min*
ou
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8h
  Ã s 17h*
30 minutos
  diÃ¡rios no desjejum =2h30 semanais30 minutos
  diÃ¡rios no lanche= 2h30 semanaisNestes
  momentos, as crianÃ§as, de acordo com a chegada, serÃ£o coordenadas pela 
equipe
  da DireÃ§Ã£o.2 tempos de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, 1 manhÃ£ e 1 tarde1 h de 
Assembleia com a DireÃ§Ã£o;1 hora de atividades (oficinas e/ou projetos 
especÃ-ficos) com a
  Coordenadora PedagÃ³gica, Sala de Leitura ou outro profissional disponÃ-vel; 
SugestÃ£o de estratÃ©gia:2
  horÃ¡rios de oficinas 2 vezes na semana nas quais as
  crianÃ§as estarÃ£o distribuÃ-das pelas demais turmas e/ou oficinas (HC).
*De
acordo com a ResoluÃ§Ã£o nÂº 1178 de 02/02/12, no art. 4Âº e  2ÂºEsta
carga horÃ¡ria deverÃ¡ ser dividida de forma equilibrada, entre os turnos.
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TURMA 1502 : OS ESCRITORES DO FUTURO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ impressionante como na leitura e na escrita muitas vezes encontramo-nos , hÃ¡
poucas coisas tÃ£o interessante como se lÃª um livro ou simples versos e senti o
que temos de melhor e de mais humano.
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Quando escrevemos Ã© como se uma parte de nÃ³s saÃ-sse em busca de companheiros,
cuja finalidade Ã© encontrar com quem dividir um pouco de sentimentos e idÃ©ias.
E quando lemos Ã© como se uma multidÃ£o invadisse nossa mente, enchendo-a de 
novos horizontes.
As palavras tem a forÃ§a necessÃ¡ria para romper barreiras, construir barreiras,
causar uma guerra, solucionar uma guerra, sensibilizar atÃ© os que 
parecemenferrujados pela incapacidade de sentire Ã© capaz atÃ© de converter um 
incrÃ©dulo.
A escrita representa-se por si mesma e tem o poder de tornar o imaginÃ¡rio em 
real e o real em mais verdadeiro. Leva-nos para lugares que nunca fomos, sim, 
faz-nos voar nas asas da imaginaÃ§Ã£o. A escrita Ã© uma grande aventura vivida 
pelos corajosos.
Mas uma boa escrita depende de boas leituras, por esta razÃ£o comeÃ§amos esse 
ano de 2012 as aulas fazendo de um hÃ¡bito durante cada semana lermos grandes 
escritores ,seja na sala de aula, sentados no pÃ¡tio da escola ou debaixo de uma
Ã¡rvore lemos, meditamos e escrevermos baseados em grandes nomes como Machado de
Assis, Ferreira Gullar, MÃ¡rio Quintana e Clarice Lispector.
E a cada semana temos como objetivo ler outros grandes escritores nacionais e 
internacionais, pois Ã© notÃ³rio o avanÃ§o da turma 1502, Os Escritores do 
Futuro, nÃ£o sÃ³ na escrita como tambÃ©m na gana de cada vez mais conhecer o 
mundo e fazer parte dele. Esta Ã© uma turma que acompanho desde o terceiro ano e
sinto-me orgulhosa de notar o seu progresso e conseguirem emocionar-me com suas 
palavras que faz-me ver que tudo poderÃ¡ ser diferente e melhor.
Eu creio que um bom escritor Ã© aquele que consegue deixar-se experimentar, 
bagunÃ§ar a mente e o coraÃ§Ã£o, despertar o silÃªncio e fundir os pensamentos. 
Trazer a alegria, ou atÃ© aquelatristeza que no fundo gostamos de sentir. Os 
Escritores do Futuro estÃ£o aprendendo isso e estÃ£o usando a escrita para 
gritar sem sons. Seja ao falar de injustiÃ§as, sobre sentimentos individuais, 
sobre a beleza da natureza, a preocupaÃ§Ã£o com o meio ambiente, do futuro, dos 
desejos, nÃ£o importa o tema.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de marÃ§o de 2012
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Unicamp oferece 9 cursos online gratuitos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Todo o material didÃ¡tico do projetoMiniCursosVirtuais,desenvolvidopela equipe 
deEducaÃ§Ã£oa DistÃ¢ncia do Centro de ComputaÃ§Ã£o da Unicamp, Ã© de uso livre, 
gratuito e irrestrito, licenciado segundo os termos da licenÃ§aGNU/FDL(Free 
Documentation License) criada pela Free Software Foundation. Na elaboraÃ§Ã£o do 
projeto,desenvolveu-se uma metodologia de auto-aprendizagem.Para acessar 
qualquer um dos Mini Cursos Virtuais nÃ£o Ã© necessÃ¡rio fazerinscriÃ§Ã£o. Para 
isso,basta clicar no tÃ-tulo domaterial de interesse, relacionado a seguir. O 
estudo pode ser feito on-line ou atravÃ©s de um arquivo que contÃ©m todo o 
material do curso. O arquivo para download se encontra na pÃ¡gina de 
ApresentaÃ§Ã£o decada mini curso.Ao final do estudo nÃ£o hÃ¡ a emissÃ£o de 
certificado.
Os usuÃ¡rios do curso tÃªm Ã  sua disposiÃ§Ã£o ferramentas para solucionar 
dÃºvidas, fazer pesquisas externas sobre o assunto abordado e familiarizar-se 
com o vocabulÃ¡rio apresentado. FunÃ§Ãµes como acesso a arquivos com 
informaÃ§Ãµes extras sobre o conteÃºdo, arquivos de animaÃ§Ã£o, som, vÃ-deo, 
figuras e tambÃ©m para download sÃ£o representadas por Ã-cones intuitivos e de 
fÃ¡cil memorizaÃ§Ã£o por parte do aluno.RelaÃ§Ã£o dos Cursos:CSS - Cascading 
Style SheetsBusca na WebCVS - Concurrent Version SystemConceitos BÃ¡sicos sobre 
VideoconferÃªnciaCriaÃ§Ã£o de homepage com o Netscape ComposerHTML Ilustrado - 
Hypertext Mark-up LanguageGravando com WebcamEditando imagens com 
IrfanviewTecnologia XML
Fonte:Unicamp
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BrasÃ-lia- O Ã-ndice de brasileiros que prefere ler no seu tempo livre caiude 
36% entre 2007 para 28% em 2011. Ã‰ o que aponta a pesquisa Retratosda Leitura 
no Brasil, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto PrÃ³-Livro.O estudo tem 
comoobjetivoidentificar os hÃ¡bitos e as preferÃªnciasdos leitores brasileiros. 
Assistir televisÃ£o continua sendo a atividadepreferida e foi escolhida por 85% 
dos entrevistados. Em seguida aparecem escutarmÃºsica ou rÃ¡dio (52%), descansar
(51%) e reunir-se com amigos e a famÃ-lia (44%).Cada entrevistado escolheu atÃ© 
cinco opÃ§Ãµes.A leitura - incluindo jornais, livros,revistase textos na 
internet - aparece em sÃ©timolugar na lista das atividades que o brasileiro mais
gosta de fazer no seu tempolivre. Enquanto o percentual de entrevistados que 
declara gostar de ler cai, o grupodos que aproveitam o tempo ocioso para acessar
a internet subiu de 18% para 24%entre 2007 e 2011. A pesquisa tambÃ©m 
identificou um novo comportamento quenÃ£o estava no estudo anterior: acessar as 
redes sociais, indicado comoatividade frequente por 18% dos 
entrevistados.Setenta e cinco por centro dos entrevistados dizem que leem por 
prazer e 25%por obrigaÃ§Ã£o. Entre os entrevistados, 49% disseram ler mais hoje 
do que nopassado, 28% acreditaram ler menos e 20% avaliaram que leem na mesma 
quantidade.A principal razÃ£o apontada por aqueles que diminuÃ-ram o volume da 
leiturafoi o desinteresse (78%), o que inclui a falta de tempo, a preferÃªncia 
por outrasatividades e a falta de paciÃªncia para ler. Apenas 4% apontaram a 
dificuldadede acesso aos livros como motivo para ler menos, o que inclui o 
preÃ§o dolivro,a falta de bibliotecas perto de casa ou de livrarias.Entre os 
participantes, 64% concordaram totalmente com a afirmaÃ§Ã£o lerbastantepode 
fazer uma pessoa vencer na vida e melhorar sua situaÃ§Ã£o econÃ´mica.Ao mesmo 
tempo, a maior parte diz que nÃ£o conhece ninguÃ©m que tenha progredidona vida 
por ler muito.
O estudo tambÃ©m perguntou ao entrevistado qual era o significado da leitura
para ele. Para 64%, a leitura Ã© uma fonte de conhecimento para a vida.
Entre as principais respostas obtidas estÃ£o ainda fonte de conhecimento 
paraatualizaÃ§Ã£o profissional (41%) e fonte de conhecimento para a escola 
(35%).
Apenas 6% consideram a leitura uma atividade cansativa e 5% acham que Ã© 
entediante.As informaÃ§Ãµes sÃ£o da AgÃªncia Brasil
Vamos mudar isso?
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 Visita a exposiÃ§Ã£o Ãgua na oca.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras Michelle, Claudia e Maria Alice levaram seus alunos a exposiÃ§Ã£o
 Ãgua na Oca. As crianÃ§as adoraram , essa foi a primeira aula passeio do tema 
gerador desse ano: Sustentabilidade e EducaÃ§Ã£o. As crianÃ§as adoraram e os 
professores tambÃ©m. Obrigada ao Bairro Educador, Sangari e MetrÃ´ Rio grandes 
parceiros de nossa equipe.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Maravilhoso o passeio!!! A exposiÃ§Ã£o tem tudo a ver com nosso tema gerador 
desse ano e a visita guiada pela professora ClÃ¡udia, que se deu ao trabalho de 
ir no fim de semana anterior para conhecÃª-la, fez toda a diferenÃ§a!
Show de bola!
Mais um gol pra todas nÃ³s!!!

 <COMENTÃRIOS>
Meninas, vcs sÃ£o demais, muito orgulho dessa equipe e ainda vamos melhorar mais
....
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
40-das-aulas-na-rede-publica-serao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

40% das aulas na rede pÃºblica serÃ£o digitais - Sangari NotÃ-cias
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
40% das aulas na rede pÃºblica serÃ£o digitais - Sangari NotÃ-cias
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
46-vagas-para-professor-no-cefet-rj.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

46 vagas para Professor no Cefet - RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

De 2 a 16 de abril, o Centro Federal de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica Celso Suckow
da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet - RJ) recebe inscriÃ§Ãµes para o
processo seletivo 001/2012, no qual oferta 46 vagas para
Professor Substituto/TemporÃ¡rio.
As oportunidades sÃ£o para os campi ValenÃ§a, PetrÃ³polis, Nova Friburgo,Angra 
dos Reis, ItaguaÃ-, Nova IguaÃ§u e MaracanÃ£, com jornada de trabalhode 20h e 
40h semanais e remuneraÃ§Ã£o de R$ 1.645,45 a R$ 3.678,74,
mais auxÃ-lio alimentaÃ§Ã£o de R$ 152,00 e R$ 304,00, conforme carga.
Para concorrer o candidato deve se inscrever junto a CoordenaÃ§Ã£o
de Concursos dos respectivos campi, em horÃ¡rio de atendimento ao
pÃºblico e apresentar requerimento preenchido em duas vias; RG;
Curriculum Vitae comprovado em duas vias; comprovante de pagamento
da taxa, no valor de R$ 20,00 e declaraÃ§Ã£o de que nos Ãºltimos 24 mesesnÃ£o 
teve contrato temporÃ¡rio com InstituiÃ§Ã£o Federal de Ensino.
A previsÃ£o Ã© de que os participantes sejam avaliados por meio de prova

 de tÃ-tulos e prova didÃ¡tica.Ãreas de 
 conhecimentoAdministraÃ§Ã£o;Desenho;Engenharia Civil - Ãrea de Portos, Estradas 

 e Transportes;Engenharia Civil - Ãrea de ConstruÃ§Ã£o Civil, InstalaÃ§Ãµes 
 Prediais e Urbanas, AdministraÃ§Ã£o e Economia;Engenharia Civil - Ãrea de 

Estruturas, Controle TecnolÃ³gico e Tecnologia de Concreto e AÃ§o;Engenharia de 
ProduÃ§Ã£o;Engenharia de Controle e AutomaÃ§Ã£o;Engenharia 
EletrotÃ©cnica;Engenharia 
MecÃ¢nica;MatemÃ¡tica;QuÃ-mica;HistÃ³ria;Sociologia;InglÃªs;LÃ-ngua 
PortuguÃªs;EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica;FÃ-sica;EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica;MatemÃ¡tica;Enfermagem;Espanhol;MecÃ¢nica;Qualidade, SaÃºde, Meio 
Ambiente e SeguranÃ§a;Engenharia Organizacional, FinanÃ§as e 
NegÃ³cios;EletrÃ´nica;Desenho;InformÃ¡tica;Turismo;Tecnologia de Produtos de 
Origem Animal.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aberta-selecao-para-trabalho-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aberta seleÃ§Ã£o para trabalho de voluntÃ¡rios na Rio+20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RIO - Jovens estudantes e profissionais de todo o paÃ-s que queiram trabalhar 
como voluntÃ¡rios durante a ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas sobre 
Desenvolvimento SustentÃ¡vel (Rio+20) tÃªm atÃ© o dia 19 deste mÃªs para se 
inscreverem no processo seletivo. O primeiroeditaldoPrograma Volutariado 
Rio+20oferece 400 vagas para universitÃ¡rios (graduaÃ§Ã£o e pÃ³s-graduaÃ§Ã£o) ou
para profissionais formados, que irÃ£o atuar como guias de visitas Ã s 
comunidades e em atividades nas Ã¡reas de sustentabilidade, tecnologia da 
informaÃ§Ã£o e orientaÃ§Ã£o e apoio Ã  sociedade civil, entre outras.
AlÃ©m destas vagas, o programa abrirÃ¡ inscriÃ§Ãµes para outros dois perfis: 
voluntÃ¡rios jovens e voluntÃ¡rios do ensino mÃ©dio. Ao todo, serÃ£o 
selecionados 1,7 mil voluntÃ¡rios. A iniciativa Ã© parte do projeto de 
cooperaÃ§Ã£o tÃ©cnica"Parcerias para RealizaÃ§Ã£o da Rio+20", desenvolvido pelo 
ComitÃª Nacional Organizador da ConferÃªncia (CNO) e pelo Programa das NaÃ§Ãµes 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Os voluntÃ¡rios selecionados passarÃ£o por um treinamento obrigatÃ³rio, com 
carga horÃ¡ria de 20 horas/aula, envolvendo os seguintes temas: voluntariado e 
formaÃ§Ã£o cidadÃ£; histÃ³rico da ConferÃªncia Rio+20 e sustentabilidade; 
direitos humanos, gÃªnero e igualdade racial; e voluntariado na Rio+20. A 
capacitaÃ§Ã£o dos jovens serÃ¡ realizada no mÃªs de maio pelo PNUD/CNO, pela 
FederaÃ§Ã£o das IndÃºstrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) e pela Secretaria de 
EducaÃ§Ã£o do Estado do RJ, cada qual responsÃ¡vel por um perfil.
O conteÃºdo das oficinas serÃ¡ elaborado por consultores contratados, em 
consulta com o CNO, o PNUD, o programa de VoluntÃ¡rios das NaÃ§Ãµes Unidas (VNU)
e parceiros, como a Secretaria de Direitos Humanos da PresidÃªncia da 
RepÃºblica, a Secretaria de PolÃ-ticas para as Mulheres, o MinistÃ©rio do Meio 
Ambiente e a Secretaria Nacional de Juventude.
Todos os voluntÃ¡rios participantes do programa receberÃ£o ajuda de custos no 
valor de R$ 25 por dia de treinamento e R$ 35 por dia de atuaÃ§Ã£o. Os 
voluntÃ¡rios atuarÃ£o por 4 horas diÃ¡rias, por no mÃ-nimo 10 dias, no perÃ-odo 
de 05 a 30 de junho. Ao final do processo, os voluntÃ¡rios receberÃ£o 
certificado de atuaÃ§Ã£o voluntÃ¡ria e serÃ£o cadastrados em um banco de dados 
que serÃ¡ oferecido a outras instituiÃ§Ãµes organizadoras de grandes eventos no 
Rio de Janeiro.
leia mais:
http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-do-brasil/edital-01-2012-voluntari
os-profissionais
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
adital-cine-juventude-chama-atencao-dos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Adital - Cine Juventude chama atenÃ§Ã£o dos jovens para a justiÃ§a 
socioambiental

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Adital - Cine Juventude chama atenÃ§Ã£o dos jovens para a justiÃ§a 
socioambiental
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alfabetizacao-com-clarice-lispector-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AlfabetizaÃ§Ã£o com Clarice Lispector - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AlfabetizaÃ§Ã£o com Clarice Lispector - O Globo

 <COMENTÃRIOS>
Lindo trabalho! ParabÃ©ns, equipe EducAdÃ£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-como-eixo-norteador.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A arte como eixo norteador!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola temos eixos que norteiam o trabalho escolar. A arte Ã© apenas um
dos eixos, mas sem dÃºvida , Ã© muito importante para o trabalho escolar. 
Trabalhamos contemplaÃ§Ã£o, estÃ©tica e expressÃ£o atravÃ©s de diversas 
atividades: aulas passeio, vÃ-deos, cineclube, exposiÃ§Ãµes etc. Os resultados 
sÃ£o maravilhosos, as crianÃ§as aumentam seu vocabulÃ¡rio e suas experiÃªncias 
culturais. A criaÃ§Ã£o textual fica mais rica, amplia o capital cultural e 
estimula a leitura. Estamos certas que esse Ã© o caminho. Confiram uma de nossas
atividades:
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-orientacoes-recebimento-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: OrientaÃ§Ãµes - Recebimento de Material PedagÃ³gico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 A E/SUBE/CED, por conta dos
problemas detectados no processo de entrega do Material PedagÃ³gico Ã s Unidades
Escolares, entrou em contato com as empresas responsÃ¡veis pela impressÃ£o e
distribuiÃ§Ã£o deste material, para avaliaÃ§Ã£o de procedimentos.

2. Em seguida, a Equipe de
Acompanhamento da E/SUBE/CED visitou 90 (noventa) Unidades Escolares para ouvir
tambÃ©m,
as equipes de DireÃ§Ã£o.

3. Como
resultado desse movimento, a fim de minimizar
as dificuldades, fica acertado,
jÃ¡ a partir do 2Âº bimestre, que:

A)Os
Cadernos PedagÃ³gicos serÃ£o divididos em TRÃŠS GRANDES BLOCOS, cada um com um
quantitativo que terÃ¡, como referencial, a Portaria de MatrÃ-cula (jÃ¡ 
acrescida
dos 10% permitidos):
1Âº, 2Âº e 3Âº anos -
Casa de AlfabetizaÃ§Ã£o: 30 (trinta) cadernos por turma; 4Âº, 5Âº e 6Âº anos -
PrimÃ¡rio: 40 (quarenta) cadernos por
turma;7Âº, 8Âº e 9Âº anos -
GinÃ¡sio:45 (quarenta e cinco) cadernos por turma.
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B)HÃ¡
algumas escolas que, por apresentarem um
nÃºmero reduzido de alunos por turma receberÃ£o um quantitativo menor, de acordo
com suas necessidades. Essas escolas
serÃ£o avisadas com a devida antecedÃªncia.

C)O
quantitativo estipulado para cada bloco, de acordo com a Portaria de
MatrÃ-cula, permitirÃ¡ que haja sobra de

 material. Esta sobra NÃƒO DEVERÃ ser devolvida para a E/CRE,
pois serÃ¡ utilizada, em cada escola, nas atividades de RecuperaÃ§Ã£o Paralela 
ou
de ReforÃ§o Escolar.

D)Caso
as Unidades Escolares recebam um quantitativo que EXCEDA os nÃºmeros estipulados

 para cada bloco, este excedente DEVERÃ
SER IMEDIATAMENTE DEVOLVIDO, pela escola, Ã  respectiva E/CRE, a fim de que
seja remanejado.

4. Importante
ressaltar que, se uma escola exceder o quantitativo, outras escolas sairÃ£o 
prejudicadas.
Somos todos responsÃ¡veis pela utilizaÃ§Ã£o eficaz dos recursos pÃºblicos.

5.
 Solicitamos
que os dados contidos no SCA e nas planilhas de MovimentaÃ§Ã£o estejam
compatÃ-veis e que os quadros de impressÃ£o e de distribuiÃ§Ã£o, enviados Ã s
empresas, contenham informaÃ§Ãµes fidedignas.

6.
 A
cada bimestre enviaremos Circular
informando a data prevista para a chegada do Material PedagÃ³gico Ã s escolas. 
Em
relaÃ§Ã£o ao 2Âº bimestre, os Cadernos PedagÃ³gicos deverÃ£o estar na Unidade
Escolar na semana de 14 de maio de 2012.
Caso o material nÃ£o chegue, deverÃ¡ ser feito contato, na mesma semana, com a 
respectiva
E/CRE ou com a E/SUBE/CED (nazareth@rioeduca.net
-adrianakings@bol.com.br - marciamsoares@rioeduca.net - Tels.
2976.2301 / 2976.2302 / 29762313).
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7.
 Informamos, ainda, que
os Cadernos PedagÃ³gicos do 2Âº Bimestre serÃ£o disponibilizados na intranet e 
no
RIOEDUCA a partir da prÃ³xima terÃ§a-feira, dia 24/04/2012.

8. ImprescindÃ-vel
que as orientaÃ§Ãµes contidas nesta Circular sejam rigorosamente seguidas. A 
parceria CED-GED-UUEE Ã© fundamental para o
sucesso de todo o trabalho.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-orientacoes-sobre-o-projeto.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: OrientaÃ§Ãµes sobre o Projeto Nenhuma CrianÃ§a a Menos 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Informamos que a primeira prova
especÃ-fica para os alunos atendidos no Projeto Nenhuma CrianÃ§a a Menos 2012
serÃ¡ realizada nos dias:- 29 de maio - LÃ-ngua Portuguesa;- 30 de maio - 
MatemÃ¡tica.Os
resultados deverÃ£o ser lanÃ§ados em planilha prÃ³pria, conforme jÃ¡ era feito 
no
ano passado. As demais provas desse projeto
ocorrerÃ£o em:- agosto: 28 e 29;- outubro: 29 e 30.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ato-da-secretaria-resolucao-sme-n-1184.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 25 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Escolas com direito a professor de apoio.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fixa critÃ©rios para atendimento ao disposto no Decreto nÂº 20.790,de 23 de 
 novembro de 2001 e dÃ¡ outras providÃªncias.A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes quelhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em
vigor e,CONSIDERANDO o disposto no Decreto nÂº 20.790, de 23 de novembro de 
2001;CONSIDERANDO a necessidade de propiciar Ã s unidades escolares uma 
estruturaque lhes garanta um bom funcionamento;CONSIDERANDO a alteraÃ§Ã£o no 
nÃºmero de turmas ocorrida em algumasunidades escolares.RESOLVE:Art.1.Âº Ficam 
autorizadas a funcionar com um professor atuando na funÃ§Ã£o deApoio Ã  
DireÃ§Ã£o, na forma constante do Decreto nÂº 20.790, de 23 de novembrode 2001, 
as unidades escolares que atendam aos critÃ©rios a seguir estabelecidos:I - 
Escolas com um mÃ-nimo de 1000 alunos;II - Escolas que atendam a alunos do 
Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos;III - GinÃ¡sios Experimentais 
Cariocas e GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico.IV - Escolas de Turno Ãšnico.Art. 2Âº
As unidades escolares referidas no Artigo 1Âº integram o Anexo Ãšnico 
queacompanha a presente ResoluÃ§Ã£o.Art. 3Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na 
data de sua publicaÃ§Ã£o, revogadaa ResoluÃ§Ã£o SME nÂº 1028, de 3 de junho de 
2009.Rio de Janeiro, 24 de abril de 2012CLAUDIA 
COSTINANEXODESIGNAÃ‡ÃƒONOMEE/SUBE/CRE (01.01.003)EM DARCY VARGASE/SUBE/CRE 
(01.01.007)EM MAL. MASCARENHAS DE MORAESE/SUBE/CRE (01.01.501)CIEP 

 HENFILE/SUBE/CRE (01.02.004)EM RIVADÃVIA CORRÃŠAE/SUBE/CRE (01.02.005)EM 
CALOUSTE GULBENKIANE/SUBE/CRE (01.02.007)EM ORLANDO VILLAS BOASE/SUBE/CRE 
(01.02.501)EM TIA CIATAE/SUBE/CRE (01.02.505)CIEP JOSÃ‰ PEDRO VARELAE/SUBE/CRE 

 (01.03.001)EM ESTADOS UNIDOSE/SUBE/CRE (01.03.005)EM MÃRIO CLAUDIOE/SUBE/CRE 
 (01.03.006)EM JENNY GOMESE/SUBE/CRE (01.03.502)EM CANADÃE/SUBE/CRE (01.07.001)EM

GONÃ‡ALVES DIASE/SUBE/CRE (01.07.002)EM NILO PEÃ‡ANHAE/SUBE/CRE (01.07.005)EM 
JOÃƒO DE CAMARGOE/SUBE/CRE (01.07.009)EM URUGUAIE/SUBE/CRE (01.07.011)EM CARDEAL
LEMEE/SUBE/CRE (01.07.012)EM GONZAGA DA GAMA FILHOE/SUBE/CRE (01.07.502)EM 
MESTRE WALDEMIROE/SUBE/CRE (01.23.002)EM SANTA CATARINAE/SUBE/CRE (01.23.004)EM 
JUAN ANTONIO SAMARANCHE/SUBE/CRE(02.04.008)EM VITAL BRASILE/SUBE/CRE 
(02.04.009)EM GUARARAPES CÃ‚NDIDOE/SUBE/CRE (02.04.012)EM MÃ‰XICOE/SUBE/CRE 
(02.04.014)EM PRES. ARTHUR DA COSTA E SILVAE/SUBE/CRE (02.04.501)CIEP PRES. 
TANCREDO NEVESE/SUBE/CRE (02.04.502)CIEP PRES. AGOSTINHO NETOE/SUBE/CRE 

  (02.05.001)EM SÃƒO TOMÃS DE AQUINOE/SUBE/CRE (02.05.003)EM CÃCERO 
PENNAE/SUBE/CRE (02.05.004)EM DR. CÃ“CIO BARCELOSE/SUBE/CRE (02.05.009)EM 
ALENCASTRO GUIMARÃƒESE/SUBE/CRE (02.06.002)EM HENRIQUE DODSWORTHE/SUBE/CRE 
(02.06.005)EM GEORGE PFISTERERE/SUBE/CRE (02.06.008)EM PEDRO ERNESTOE/SUBE/CRE 
(02.06.010)EM CAPISTRANO DE ABREUE/SUBE/CRE (02.06.020)EM DES. OSCAR 
TENÃ“RIOE/SUBE/CRE (02.06.501)CIEP PRES. JOÃƒO GOULARTE/SUBE/CRE (02.06.502)CIEP
NAÃ‡ÃƒO RUBRO NEGRAE/SUBE/CRE (02.08.005)EM BOMBEIRO GERALDO DIASE/SUBE/CRE 
(02.08.012)EM ORSINA DA FONSECAE/SUBE/CRE (02.08.501)CIEP SAMUEL 
WAINERE/SUBE/CRE (02.08.502)CIEP DR ANTOINE MARGARINOS TORRES FILHOE/SUBE/CRE 
(02.09.007)EM JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIANDE/SUBE/CRE (02.09.019)EM AFRÃ‚NIO 

 PEIXOTOE/SUBE/CRE (02.09.020)EM EPITÃCIO PESSOAE/SUBE/CRE (02.09.025)EM 
FRANCISCO CAMPOSE/SUBE/CRE (02.09.026)EM PROF LOURENÃ‡O FILHOE/SUBE/CRE 
(02.09.501)CIEP PRES. SALVADOR ALLENDEE/SUBE/CRE (02.27.004)EM RINALDO DE 
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LAMAREE/SUBE/CRE (02.27.005)EM ANDRÃ‰ URANIE/SUBE/CRE (02.27.501)CIEP DR. BENTO 
RUBIÃƒOE/SUBE/CRE (03.12.001)EM OSWALDO CRUZE/SUBE/CRE (03.12.002)EM ALCIDE DE 
GASPERIE/SUBE/CRE (03.12.005)EM D. JOÃƒO VIE/SUBE/CRE (03.12.008)EM DELFIM 
MOREIRAE/SUBE/CRE (03.12.009)EM GEORGE SUMNERE/SUBE/CRE (03.12.011)EM 
PERNANBUCOE/SUBE/CRE (03.12.012)EM MANOEL BONFIME/SUBE/CRE (03.12.013)EM SÃƒO 
DOMINGOSE/SUBE/CRE (03.12.014)EM NEREU SAMPAIOE/SUBE/CRE (03.12.019)EM OLAVO 
JOSINO DE SALLESE/SUBE/CRE (03.12.021)EM EURICO VILLELAE/SUBE/CRE (03.12.022)EM 
RUBENS BERARDOE/SUBE/CRE (03.12.028)EM HERMENEGILDO DE BARROSE/SUBE/CRE 
(03.12.031)EM EURICO SALLESE/SUBE/CRE (03.12.501)CIEP PATRICE LUMUMBAE/SUBE/CRE 
(03.12.503)CIEP CEL SARMENTOE/SUBE/CRE (03.13.006)EM RIO DE JANEIROE/SUBE/CRE 
(03.13.007)EM SARMIENTOE/SUBE/CRE (03.13.012)EM SEM. JOÃƒO LYRA 
TAVARESE/SUBE/CRE (03.13.015)EM REPÃšBLICA DO PERUE/SUBE/CRE (03.13.018)EM 
ISABEL MENDESE/SUBE/CRE (03.13.027)EM JEAN MERMOZE/SUBE/CRE (03.13.029)EM THOMAS

 MANNE/SUBE/CRE (03.13.032)EM BOLÃVARE/SUBE/CRE (03.13.033)EM MARIA IZABEL 
BIVARE/SUBE/CRE (03.13.035)EM EDGARD SUSSEKIND DE MENDONÃ‡AE/SUBE/CRE 
(03.13.041)EM TOBIAS BARRETOE/SUBE/CRE (03.13.051)EM ALAGOASE/SUBE/CRE 
(03.13.501)EM SENEGALE/SUBE/CRE (03.13.503)EM LINS DE VASCONCELOSE/SUBE/CRE 
(03.28.501)CIEP VINICIUS DE MORAESE/SUBE/CRE (04.10.003)EM RUY BARBOSAE/SUBE/CRE
(04.10.004)EM PEDRO LESSAE/SUBE/CRE (04.10.007)EM PE. MANOEL DA 
NÃ“BREGAE/SUBE/CRE (04.10.009)EM DILERMANDO CRUZE/SUBE/CRE (04.10.010)EM NERVAL 
DE GOUVEIAE/SUBE/CRE (04.10.012)EM CLOTILDE GUIMARÃƒESE/SUBE/CRE (04.10.013)EM 
CARLOS CHAGASE/SUBE/CRE (04.10.015)EM CLOVIS BEVILAQUAE/SUBE/CRE (04.10.018)EM 
BERLIME/SUBE/CRE (04.10.021)EM BRASILE/SUBE/CRE (04.10.023)EM LUIZ CESAR SAYÃƒO 
GARCEZE/SUBE/CRE (04.10.026)EM PROFÂª MARIA CERQUEIRA E SILVAE/SUBE/CRE 
(04.10.202)CIEP YURI GAGARINE/SUBE/CRE (04.10.501)CIEP JUSCELINO 
KUBITSCHEKE/SUBE/CRE (04.10.502)CIEP MAESTRO FRANCISCO MIGNONEE/SUBE/CRE 
(04.11.005)PRES. EURICO DUTRAE/SUBE/CRE (04.11.006)EM CONDE DE 
AGROLONGOE/SUBE/CRE (04.11.008)EM PROF. SOUZA CARNEIROE/SUBE/CRE (04.11.009)EM 

 CIENTISTA MARIO KROEFFE/SUBE/CRE (04.11.015)EM SUÃÃ‡AE/SUBE/CRE (04.11.017)EM 
 MIN. AFRÃ‚NIO COSTAE/SUBE/CRE (04.11.023)EM MIN PLÃNIO CASADOE/SUBE/CRE 

(04.11.028)EM SÃƒO PAULOE/SUBE/CRE (04.11.202)CIEP GREGÃ“RIO BEZERRAE/SUBE/CRE 
(04.11.502)CIEP DEP. JOSÃ‰ CARLOS B. MONTEIROE/SUBE/CRE (04.20.014)EM 

 HOLANDAE/SUBE/CRE (04.20.019)EM RODRIGO OTÃVIOE/SUBE/CRE (04.20.029)EM PROFÂª 
  LAVÃNIS DE O. E. DÃ“RIAE/SUBE/CRE (04.20.201)CIEP OLGA BENÃRIO PRESTESE/SUBE/CRE

(04.20.502)CIEP JOÃƒO MANGABEIRAE/SUBE/CRE (04.20.503)CIEP JOÃƒO RAMOS DE 
SOUZAE/SUBE/CRE (04.30.001)EM PROF. JOSUÃ‰ DE CASTROE/SUBE/CRE (04.30.002)CIEP 
TEOTÃ”NIO VILLELAE/SUBE/CRE (04.30.005)EM TENENTE GENERAL NAPIONE/SUBE/CRE 
(04.30.009)EM PROF. PAULO FREIREE/SUBE/CRE (04.30.201)CIEP MINISTRO GUSTAVO 

 CAPANEMAE/SUBE/CRE (04.30.204)CIEP OPERÃRIO VICENTE MARIANOE/SUBE/CRE 
(04.30.206)CIEP HELIO SMIDTE/SUBE/CRE (04.30.501)CIEP PRES. SAMORA 
MACHELE/SUBE/CRE (04.30.502)CIEP ELIS REGINAE/SUBE/CRE (04.30.503)CIEP LEONEL DE
MOURA BRIZOLAE/SUBE/CRE (04.31.003)EM MIGUEL GUSTAVOE/SUBE/CRE (04.31.013)EM 

 MONTESEE/SUBE/CRE (04.31.018)EM REPÃšBLICA DO LÃBANOE/SUBE/CRE (04.31.023)EM 
PRES. GRONCHIE/SUBE/CRE (04.31.026)EM HERBERT MOSESE/SUBE/CRE (04.31.501)CIEP 
MESTRE CARTOLA (AGENOR DE OLIVEIRA)E/SUBE/CRE (04.31.502)CIEP GRACILIANO 
RAMOSE/SUBE/CRE (05.14.001)EM DESEM. MONTENEGROE/SUBE/CRE (05.14.007)EM ALBERT 
SABINE/SUBE/CRE (05.14.010)EM IRÃƒE/SUBE/CRE (05.14.012)EM J. CARLOSE/SUBE/CRE 
(05.14.015)EM BARCELONAE/SUBE/CRE (05.14.016)EM PIRES ALBUQUERQUEE/SUBE/CRE 

  (05.14.019)EM ROSA BETTIATO ZÃTERAE/SUBE/CRE (05.14.022)EM MÃRIO PAULO DE 
BRITOE/SUBE/CRE (05.14.023)EM GASPAR VIANNAE/SUBE/CRE (05.14.029)EM MALBA 
TAHANE/SUBE/CRE (05.14.501)CIEP DOM OSCAR ROMEROE/SUBE/CRE (05.15.001)EM 

  PARÃE/SUBE/CRE (05.15.002)EM ITÃLIAE/SUBE/CRE (05.15.016)EM RAJA 
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GABAGLIAE/SUBE/CRE (05.15.020)EM WALDEMAR FALCÃƒOE/SUBE/CRE (05.15.026)EM 
PARAGUAIE/SUBE/CRE (05.15.030)EM IRINEU MARINHOE/SUBE/CRE (05.15.038)EM 
FRANÃ‡AE/SUBE/CRE (05.15.039)EM QUINTINO BOCAIÃšVAE/SUBE/CRE (05.15.045)EM JAIME
COSTAE/SUBE/CRE (05.15.062)EM FIGUEIREDO PIMENTELE/SUBE/CRE (05.15.501)CIEP 
AUGUSTO PINHEIRO DE CARVALHOE/SUBE/CRE (05.15.502)CIEP MANOEL MAURICIO 
ALBUQUERQUEE/SUBE/CRE (05.15.503)CIEP METALÃšRGICO BENEDITO CERQUEIRAE/SUBE/CRE 
(06.22.006)EM ANTENOR NASCENTESE/SUBE/CRE (06.22.007)EM ALEXANDRE 
FARAHE/SUBE/CRE (06.22.009)EM COELHO NETOE/SUBE/CRE (06.22.018)EM BADEN 

  POWELLE/SUBE/CRE (06.22.019)EM EMÃLIO CARLOSE/SUBE/CRE (06.22.024)EM MÃRIO 
PIRAGIBEE/SUBE/CRE (06.22.201)CIEP FERNANDO PESSOAE/SUBE/CRE (06.22.202)CIEP GAL
AUGUSTO AUGUSTO CESAR SANDINOE/SUBE/CRE (06.22.203)CIEP OSWALD DE 
ANDRADEE/SUBE/CRE (06.22.204)CIEP JOÃƒO DO RIOE/SUBE/CRE (06.25.003)EM MONTE 
CASTELOE/SUBE/CRE (06.25.004)EM GENERAL OSÃ“RIOE/SUBE/CRE (06.25.005)EM CHARLES 
ANDERSON WEAVERE/SUBE/CRE (06.25.013)EM FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRAE/SUBE/CRE
(06.25.015)EM MAX FLEIUSSE/SUBE/CRE (06.25.018)EM COMANDANTE ARNALDO 
VARELLAE/SUBE/CRE (06.25.022)EM MANUEL DE ABREUE/SUBE/CRE (06.25.023)EM THOMAS 
JEFFERSONE/SUBE/CRE (06.25.028)EM DEPUTADO HILTON GAMAE/SUBE/CRE (06.25.030)EM 
TELÃŠMACO GONÃ‡ALVES MAIAE/SUBE/CRE (06.25.031)EM LEVY MIRANDAE/SUBE/CRE 
(06.25.204)CIEP RUBENS GOMESE/SUBE/CRE (06.25.205)CIEP ANTONIO CANDEIA 
FILHOE/SUBE/CRE (06.25.501)CIEP DR. ADÃƒO PEREIRA NUNESE/SUBE/CRE 
(06.25.502)CIEP ZUMBI DOS PALMARESE/SUBE/CRE (06.25.503)CIEP GLAUBER 
ROCHAE/SUBE/CRE (07.16.005)EM ADALGISA MONTEIROE/SUBE/CRE (07.16.012)EM VICTOR 
HUGOE/SUBE/CRE (07.16.014)EM PROFÂª HELENA LOPES ABRANCHESE/SUBE/CRE 
(07.16.025)EM EDGARD WERNECKE/SUBE/CRE (07.16.026)EM MENEZES CORTESE/SUBE/CRE 
(07.16.027)EM 25 DE ABRILE/SUBE/CRE (07.16.030)EM JULIANO MOREIRAE/SUBE/CRE 
(07.16.033)EM RIO DAS PEDRASE/SUBE/CRE (07.16.035)EM SILVEIRA SAMPAIOE/SUBE/CRE 
(07.16.039)EM VITOR MEIRELESE/SUBE/CRE (07.16.041)EM BARÃƒO DA TAQUARAE/SUBE/CRE
(07.16.047)EM GOV.CARLOS LACERDAE/SUBE/CRE (07.16.048)EM NELSON 
RODRIGUESE/SUBE/CRE (07.16.049)EM RENATO LEITEE/SUBE/CRE (07.16.054)EM PIO 
XE/SUBE/CRE (07.16.063)EM SOBRAL PINTOE/SUBE/CRE (07.16.067)EM CANDIDO 
CAMPOSE/SUBE/CRE (07.16.069)EM JORGE AMADOE/SUBE/CRE (07.16.075)EM CLAUDIO 
BESSERMAN VIANNAE/SUBE/CRE (07.16.076)EM OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRAE/SUBE/CRE 
(07.16.203)CIEP NÂº. 301 - LINDOLPHO COLLORE/SUBE/CRE (07.16.204)CIEP ROBERTO DA
SILVEIRAE/SUBE/CRE (07.16.205)CIEP RUBENS PAIVAE/SUBE/CRE (07.16.210)EM Dr. 
JOAQUIM PIMENTAE/SUBE/CRE (07.16.211)CIEP COMPOSITOR DONGAE/SUBE/CRE 
(07.16.501)CIEP CARLOS DRUMOND DE ANDRADEE/SUBE/CRE (07.16.503)CIEP DR. ADELINO 
DA PALMA CARLOSE/SUBE/CRE (07.24.004)EM RODRIGUES ALVESE/SUBE/CRE (07.24.010)EM 

 FREDERICO TROTTAE/SUBE/CRE (07.24.014)EM PROFÂª DÃDIA MACHADO FORTESE/SUBE/CRE 
 (07.24.020)EM ENGÂº ÃLVARO SODRÃ‰E/SUBE/CRE (07.24.022)EM COMUNIDADE VARGEM 

 GRANDEE/SUBE/CRE (07.24.026)EM EMBAIXADOR ÃTALO ZAPPAE/SUBE/CRE (07.24.502)CIEP 
MARGARET MEEE/SUBE/CRE (07.34.005)EM ALPHONSUS DE GUIMARAENSE/SUBE/CRE 
(07.34.006)EM FREDERICO EYERE/SUBE/CRE (08.17.016)EM GETÃšLIO VARGASE/SUBE/CRE 
(08.17.027)EM HENRIQUE DE MAGALHÃƒESE/SUBE/CRE (08.17.029)EM ANTÃ”NIO 
BANDEIRAE/SUBE/CRE (08.17.034)EM JORGE JABOURE/SUBE/CRE (08.17.039)EM SAMPAIO 
CORREAE/SUBE/CRE (08.17.040)EM SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINIE/SUBE/CRE 
(08.17.041)EM ABRAHÃƒO JABOURE/SUBE/CRE (08.17.046)EM RAUL FRANCISCO 
RYFFE/SUBE/CRE (08.17.054)JOAQUIM DA COSTA RIBEIROE/SUBE/CRE (08.17.055)EM PROF.
LAURO TRAVASSOSE/SUBE/CRE (08.17.064)EM MARIETA DA CUNHA DA SILVAE/SUBE/CRE 
(08.17.071)EM RUBEN BERTAE/SUBE/CRE (08.17.074)EM MARECHAL ALCIDES 
ETCHEGOYENE/SUBE/CRE (08.17.075)EM GENERAL TASSO FRAGOSOE/SUBE/CRE (08.17.079)EM
JORGE ZARURE/SUBE/CRE (08.17.083)EM JORNALISTA SANDRO MOREYRAE/SUBE/CRE 

 (08.17.202)CIEP AMÃLCAR CABRALE/SUBE/CRE (08.17.207)CIEP VILA KENNEDYE/SUBE/CRE 
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(08.17.501)CIEP GILBERTO FREIREE/SUBE/CRE (08.17.502)CIEP PROFÂª CÃ‰LIA MARTINS 

 MENNA BARRETOE/SUBE/CRE (08.17.503)CIEP PADRE PAULO CORRÃŠA DE SÃE/SUBE/CRE 
(08.17.504)CIEP ANTÃ”NIO EVARISTO DE MORAESE/SUBE/CRE (08.17.505)CIEP MAL JULIO 
CAETANO HORTA BARBOSAE/SUBE/CRE (08.17.506)CIEP OLOF PALMEE/SUBE/CRE 
(08.17.507)CIEP MESTRE ANDRÃ‰E/SUBE/CRE (08.17.508)CIEP POETA CRUZ E 
SOUSAE/SUBE/CRE (08.17.509)CIEP MAESTRINA CHIQUINHA GONZAGAE/SUBE/CRE 

 (08.33.007)EM ROSA DA FONSECAE/SUBE/CRE (08.33.016)EM MÃRIO CASASANTAE/SUBE/CRE 
 (08.33.019)EM LIMA BARRETOE/SUBE/CRE (08.33.022)EM NICARÃGUAE/SUBE/CRE 

(08.33.031)EM TASSO DA SILVEIRAE/SUBE/CRE (08.33.048)EM LUIZ DA CÃ‚MARA 
CASCUDOE/SUBE/CRE (08.33.201)CIEP FREI VELOSOE/SUBE/CRE (08.33.501)EM PROF. IVAN
ROCCO MARCHIE/SUBE/CRE (08.33.502)CIEP MAL. HENRIQUE D. TEIXEIRA LOTTE/SUBE/CRE 
(08.33.503)CIEP THOMAS JEFFERSONE/SUBE/CRE (08.33.504)CIEP FRANCISCO SOLANO 
TRINDADEE/SUBE/CRE (08.33.505)CIEP ARACY DE ALMEIDA (CANTORA0E/SUBE/CRE 
(09.18.001)EM ALBA CANIZARESE/SUBE/CRE (09.18.006)EM JARDIM GUARARAPESE/SUBE/CRE
(09.18.010)EM BARÃƒO DE STA. MARGARIDAE/SUBE/CRE (09.18.019)EM JOÃƒO 
PROENÃ‡AE/SUBE/CRE (09.18.022)EM CASTRO ALVESE/SUBE/CRE (09.18.027)EM RUBENS DE 
FARIAS NEVESE/SUBE/CRE (09.18.033)EM PROF. GILBERTO BENTO DA SILVAE/SUBE/CRE 
(09.18.041)EM ANTONIA VARGAS CUQUEJOE/SUBE/CRE (09.18.051)EM PROF. FLORIANO DE 
BRITOE/SUBE/CRE (09.18.070)EM VON MARTIUSE/SUBE/CRE (09.18.074)EM EMB. ARAÃšJO 
CASTROE/SUBE/CRE (09.18.075)EM MIN. ALCIDES CARNEIROE/SUBE/CRE (09.18.077)EM 
GASTÃƒO PENALVAE/SUBE/CRE (09.18.078)EM ALZIRA ARAÃšJOE/SUBE/CRE (09.18.081)EM 
CORA CORALINAE/SUBE/CRE (09.18.083)EM PROF. CASTRO REBELLOE/SUBE/CRE 

  (09.18.086)EM PROF. FÃBIO CÃ‰SAR PACÃFICOE/SUBE/CRE (09.18.088)EM APOLÃ”NIO DE 
CARVALHOE/SUBE/CRE (09.18.201)CIEP ENG. WAGNER GASPAR EMERYE/SUBE/CRE 
(09.18.203)CIEP CLEMENTINA DE JESUSE/SUBE/CRE (09.18.205)CIEP CLAUDIO MANOEL DA 
COSTAE/SUBE/CRE (09.18.501)EM PROF. GONÃ‡ALVESE/SUBE/CRE (09.18.505)CIEP ANITA 
MALFATTIE/SUBE/CRE (09.18.506)CIEP RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYAE/SUBE/CRE 
(09.18.507)CIEP PROF. DARCY RIBEIROE/SUBE/CRE (09.18.508)CIEP DR. ERNESTO (CHE) 
GUEVARAE/SUBE/CRE (09.18.509)CIEP NELSON MANDELAE/SUBE/CRE (09.18.510)CIEP 

 ARMINDO MARCÃLIO DOUTEL DE ANDRADEE/SUBE/CRE (10.19.001)EM PROF. 
COQUEIROE/SUBE/CRE (10.19.007)EM ANDRÃ‰ VIDAL DE NEGREIROSE/SUBE/CRE 
(10.19.008)EM EDUARDO RABELOE/SUBE/CRE (10.19.013)EM BENTO DO AMARAL 
COUTINHOE/SUBE/CRE (10.19.015)EM PRINCESA ISABELE/SUBE/CRE (10.19.016)EM 
ALDEBARÃƒE/SUBE/CRE (10.19.019)EM FERNANDO DE AZEVEDOE/SUBE/CRE (10.19.024)EM 

  JULIO CESÃRIO DE MELLOE/SUBE/CRE (10.19.022)EM LUÃS CAETANO DE 
OLIVEIRAE/SUBE/CRE (10.19.031)EM MARECHAL PEDRO CAVALCANTIE/SUBE/CRE 
(10.19.046)EM PROFÂª ZULMIRA TELLES DA COSTAE/SUBE/CRE (10.19.047)EM JOAQUIM DA 
SILVA GOMESE/SUBE/CRE (10.19.201)CIEP MINISTRO MARCOS FREIREE/SUBE/CRE 
(10.19.202)CIEP ISMAEL NERYE/SUBE/CRE (10.19.206)CIEP BARÃƒO DE 
ITARARÃ‰E/SUBE/CRE (10.19.207)CIEP DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃƒESE/SUBE/CRE 
(10.19.209)CIEP PAPA JOÃƒO XXIIIE/SUBE/CRE (10.19.210)CIEP ALBERTO 
PASQUALINEE/SUBE/CRE (10.19.211)CIEP MAJOR MANUEL GOMES ARCHERE/SUBE/CRE 
(10.19.501)CIEP 1Âº DE MAIOE/SUBE/CRE (10.19.502)CIEP MAESTRO HEITOR VILLA 
LOBOSE/SUBE/CRE (10.19.503)CIEP DR. NELSON HUNGRIAE/SUBE/CRE (10.26.001)EM 
JÃ”NATAS SERRANOE/SUBE/CRE (10.26.002)EM MONTEIRO LOBATOE/SUBE/CRE (10.26.003)EM
PROFESSOR CASTILHOE/SUBE/CRE (10.26.006)EM EUCLIDES DA CUNHAE/SUBE/CRE 

 (10.26.007)EM PROFÂª LEOCÃDIA TORRESE/SUBE/CRE (10.26.008)EM ENGENHEIRO GASTÃƒO 
RANGELE/SUBE/CRE (10.26.010)EM BERTHA LUTZE/SUBE/CRE (10.26.021)EM PROFÂª. 
MYIRTHES WENZELE/SUBE/CRE (10.26.024)EM TATIANA CHAGAS MEMÃ“RIAE/SUBE/CRE 

 (10.26.201)CIEP POSSEIRO MÃRIO VAZE/SUBE/CRE (10.26.202)CIEP HILDEBRANDO ARAUJO 
GÃ“ES
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-1-curso-de-alfabetizacao-via.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula 1 Curso de alfabetizaÃ§Ã£o via facebook!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AlfabetizaÃ§Ã£o do AdÃ£o

aula 1
 O que Ã©
alfabetizar?
DefiniÃ§Ã£o da WikpÃ©dia:
alfabetizaÃ§Ã£o consiste no aprendizado do alfabetoe de sua utilizaÃ§Ã£o 
comocÃ³digodecomunicaÃ§Ã£o. De um modo mais
abrangente, a alfabetizaÃ§Ã£o Ã© definida como um processo noqual o indivÃ-duo 
constrÃ³i a
gramÃ¡tica e em suas variaÃ§Ãµes. Esse processo nÃ£o se resume apenas na 
aquisiÃ§Ã£o
dessas habilidades mecÃ¢nicas (codificaÃ§Ã£oe decodificaÃ§Ã£o) do ato de ler,
mas na capacidade de interpretar, compreender, criticar, resignificar e
produzir conhecimento]Todas essas capacidades citadas anteriormente sÃ³ serÃ£o
concretizadas se os alunostiverem acesso a todos os tipos de
portadores de textos. O aluno precisa encontrar os usos sociais da leitura e da
escrita. A alfabetizaÃ§Ã£o envolve tambÃ©m o desenvolvimento de novas formas de
compreensÃ£o e uso da linguagem de uma maneira geral.A alfabetizaÃ§Ã£o
de um indivÃ-duo promove sua socializaÃ§Ã£o, jÃ¡ que
possibilita o estabelecimento de novos tipos de trocas simbÃ³licas com outros
indivÃ-duos, acesso a bens culturais e a facilidades oferecidas pelas
instituiÃ§Ãµes sociais. A alfabetizaÃ§Ã£o Ã© um fator propulsor do exercÃ-cio
consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como um todo
 E para vocÃªs, o que Ã© alfabetizar?
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-de-alfabetizacao-e-de-competencia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Aula de alfabetizaÃ§Ã£o e de competÃªncia - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aula de alfabetizaÃ§Ã£o e de competÃªncia - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-passeio-no-ccbb.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula passeio no CCBB!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, tem como referencial teÃ³rico a metodologia 
Freinet, procuramos criar possibilidades de comunicaÃ§Ã£o e acesso a cultura. 
Uma das atividades da metodologia , sÃ£o as aulas passeio. As professoras 
Michelle, Claudia e Maria Alice dÃ£o um exemplo dessa atividade durante visita 
ao CCBB, com suas turmas de ensino fundamental. Nossas aulas passeios acontecem 
graÃ§as a parceria com Bairro Educador e MetrÃ´ Rio. Professores e alunos adoram
sair para conhecer a cidade e seus equipamentos urbanos, isso Ã© uma aula de 
cidadania.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
autismo-uma-doenca-cada-vez-mais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Autismo, uma doenÃ§a cada vez mais frequente - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Autismo, uma doenÃ§a cada vez mais frequente - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
autismo-uma-doenca-cada-vez-mais_16.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Autismo, uma doenÃ§a cada vez mais frequente - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Autismo, uma doenÃ§a cada vez mais frequente - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
baixa-escolaridade-torna-trabalhadores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Baixa escolaridade torna trabalhadores mais vulnerÃ¡veis Ã  escravidÃ£o | Portal
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Baixa escolaridade torna trabalhadores mais vulnerÃ¡veis Ã  escravidÃ£o | Portal
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
biblioteca-virtual-permite-gerar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Biblioteca virtual permite gerar apostilas para estudo | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Biblioteca virtual permite gerar apostilas para estudo | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de responsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
colecao-na-internet-propoe-incorporar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ColeÃ§Ã£o na Internet propÃµe incorporar tecnologias ao currÃ-culo escolar | 
Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ColeÃ§Ã£o na Internet propÃµe incorporar tecnologias ao currÃ-culo escolar | 
Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coluna-do-servidor-indenizacao-na-falta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Coluna do Servidor: IndenizaÃ§Ã£o na falta de licenÃ§a

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Servidores estaduais ou municipais que nÃ£o foram contemplados com 
licenÃ§a-prÃªmio ou licenÃ§a especial devem ser indenizados
PORPRISCILA BELMONTERio- Servidores estaduais ou municipais que nÃ£o foram 
contemplados com licenÃ§a-prÃªmioou licenÃ§a especial devem ser indenizados. 
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Esse Ã© o entendimento do Tribunal de JustiÃ§a do Rio (TJ-RJ). Para o TJ, os 
Ã³rgÃ£os sÃ£o obrigados a conceder o benefÃ-cio atÃ© a aposentadoria do 
funcionÃ¡rio, ainda que nÃ£o tenha sido requerido. As licenÃ§as-prÃªmio ou 
licenÃ§as especiais sÃ£o concedidas a cada cinco anos de serviÃ§o pÃºblico 
completados, desde que nÃ£o haja falta ou afastamento sem justificativa.De 
acordo com o advogado Carlos Henrique Jund, do escritÃ³rio Jund Associados, hÃ¡ 
casos de servidores que preferemacumulara licenÃ§a-prÃªmio para antecipar a 
aposentadoria, mas a prÃ¡tica, no entanto, Ã© ilegal. A ConstituiÃ§Ã£o Estadual 
prevÃª essa possibilidade, mas o Supremo Tribunal Federal julgou esse artigo 
inconstitucional, explica.Em geral, o valor da indenizaÃ§Ã£o corresponde a um 
salÃ¡rio bruto a cada perÃ-odo defÃ©riasou mÃªs de licenÃ§a nÃ£o usufruÃ-dos. O 
advogado esclarece que o direito do trabalhador deve ser cumprido, com o 
objetivo de atenuar os desgastes e garantir o bom desempenho dele na funÃ§Ã£o.
Segundo Jund, com os Juizados Especiais FazendÃ¡rios, que atuam nos processos 
movidos contra o estado e municÃ-pios, o trÃ¢mite das aÃ§Ãµes estÃ¡ ainda mais 
rÃ¡pido. Nestes casos, vale lembrar que os pedidos devem ser de atÃ© 60 
salÃ¡rios mÃ-nimos ou R$ 37.320. Para tanto, nÃ£o haverÃ¡ precatÃ³rio, sendo as 
indenizaÃ§Ãµes pagas ao final do processo mediante RPV (RequisitÃ³rio de Pequeno
Valor), diz Jund.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
compras-no-salao-do-livro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Compras no SalÃ£o do Livro!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As escolas Municipais receberam uma verba para comprar tÃ-tulos para suas 
bibliotecas, e nossa equipe estava muito bem representada, pelas professora: 
Solange, Carmem e pela estagiÃ¡ria Arlene. A equipe da escola teve acesso aos 
catÃ¡logos enviados pelas editoras e elaboraram uma lista de compras e nossa 
professora de Sala de Leitura, foi ao SalÃ£o do livro cheia de sugestÃµes. Mais 
livros para nosso acervo, mais possibilidades de leitura para nossos pequenos.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cotidiano-das-criancas-indigenas-dia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cotidiano das crianÃ§as indÃ-genas. Dia a dia das crianÃ§as indÃ-genas - Escola 
Kids

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cotidiano das crianÃ§as indÃ-genas. Dia a dia das crianÃ§as indÃ-genas - Escola 
Kids

Boa sugestÃ£o !

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cresce-numero-de-alunos-da-rede-publica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cresce nÃºmero de alunos da rede pÃºblica aprovados na USP - vida - educacao - 
EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cresce nÃºmero de alunos da rede pÃºblica aprovados na USP - vida - educacao - 
EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criterios-para-correcao-da-producao-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CRITÃ‰RIOS PARA CORREÃ‡ÃƒO DA PRODUÃ‡ÃƒO DE TEXTO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

CRITÃ‰RIOS
PARA CORREÃ‡ÃƒO DA PRODUÃ‡ÃƒO
DE TEXTO
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2Âº Ano
ASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.

   TÃTULO(QuestÃ£o
  1)
  Identificar elementos de apresentaÃ§Ã£o de um livro: tÃ-tulo.
Escreve corretamente o tÃ-tulo integral do
  livro = 2,5Escreve integralmente, mas com uma
  incorreÃ§Ã£o o tÃ-tulo do livro = 2,0Escreve integralmente, mas com mais de 
uma
  incorreÃ§Ã£o o tÃ-tulo do livro = 1,5Escreve correta, mas parcialmente o 
tÃ-tulo
  do livro = 1,0Escreve parcial e incorretamente o tÃ-tulo
  do livro = 0,5NÃ£o atende = 02.
  DESENHO(QuestÃ£o
  2) Demonstrar
  compreensÃ£o da histÃ³ria lida, por meio de um desenho.
1)1) O desenho permite perceber, com clareza, de que
  trata a histÃ³ria do livro = 2,52) O desenho
  permite perceber, com algumas falhas na clareza, de que trata a histÃ³ria do
  livro = 2,03) O desenho mostra
  uma cena nÃ£o essencial da histÃ³ria do livro = 1,54) O desenho
  mostra, apenas, algum personagem da histÃ³ria do livro = 1,05) HÃ¡ um desenho,
  mas sem clara relaÃ§Ã£o com a histÃ³ria do livro = 0,56) NÃ£o atende = 03.
  COESÃƒO TEXTUAL(QuestÃ£o
  3)
  Demonstra conhecer a sequÃªncia de uma histÃ³ria.
1) Organiza as frases na sequÃªncia correta
  da histÃ³ria = 2,52) Organiza as frases com alguma falha na
  sequÃªncia da histÃ³ria = 2,03) Escreve frases soltas, mas pertinentes
  sobre o enredo da histÃ³ria = 1,54) Escreve frases sobre personagem, espaÃ§o
  ou detalhe da histÃ³ria = 1,05) Escreve uma Ãºnica frase sobre a histÃ³ria
  = 0,55) NÃ£o atende. = 04.

   USO DA LÃNGUA(QuestÃ£o
  3)
  Utilizar a escrita como sistema de representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes
  aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) uso adequado do vocabulÃ¡rio;2) ortografia
- relaÃ§Ã£o grafema/ fonema; espaÃ§amento
  entre palavras; uso de maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final,
ponto de exclamaÃ§Ã£o,
  ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e verbal 
(relaÃ§Ãµes
  morfossintÃ¡ticas).1) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de
  concordÃ¢ncia na organizaÃ§Ã£o das frases = 2,52) Demonstra bom domÃ-nio do 
cÃ³digo
  linguÃ-stico, apresentando, eventualmente, na organizaÃ§Ã£o das frases, 
dificuldades
  nos aspectos ortogrÃ¡ficos, de
  pontuaÃ§Ã£o ou de concordÃ¢ncia = 2,03) Demonstra
  razoÃ¡vel domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, com algumas dificuldades nos
  aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia = 1,54) Demonstra 
razoÃ¡vel domÃ-nio do
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  cÃ³digo linguÃ-stico, mas com muitas dificuldades em todos os aspectos = 1,05)
Demonstra conhecimento reduzido
  do cÃ³digo linguÃ-stico, com dificuldade na organizaÃ§Ã£o das frases = 0,56) 
NÃ£o demonstra domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico = 03Âº Ano
ASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURA
  Apresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do texto: redige utilizando as
  caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia (bilhete) nos locais adequados.5 
itens: Data
  Vocativo
  Despedida
  Assinatura
  Corpo (visÃ£o geral do texto)5 itens = 2,54 itens = 2,03 itens = 1,52 itens = 
1,01 item = 0,5NÃ£o atende = 02.
  COERÃŠNCIA
  Compreender a proposta da produÃ§Ã£o textual e desenvolver o tema,
  estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor por meio da 
elaboraÃ§Ã£o
  de um texto estruturado.Itens: O quÃª (convite)
  Para quÃª (ler o livro X)
  Por quÃª (argumento)1)1) Explicita o quÃª, para quÃª e por quÃª, com 
coerÃªncia e
  clareza = 2,52) Explicita o quÃª,
  para quÃª e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza
=
  2,03) Explicita para
  quÃª e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza = 
1,54) Explicita apenas
  o quÃª e para quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza =
  1,05) Toca em algum
  item, mas com pouca ou nenhuma coerÃªncia ou clereza = 0,56) NÃ£o consegue
  formar um texto = 0
3.
  COESÃƒO
  Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a
  construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)1) Articula adequadamente as partes
  do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 
2,52) Articula adequadamente as partes
  do texto, podendo apresentar eventuais problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos
  coesivos = 2,03) Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 1,54)
Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta uso excessivo de repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias = 1,05) 
Articula precariamente as partes
  do texto, devido a problemas frequentes
  na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 0,56) NÃ£o articula as partes do texto 
=
  04.

   USO DA LÃNGUA
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  Utilizar a escrita como sistema de representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes
  aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) uso adequado do vocabulÃ¡rio;2) ortografia
- relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de exclamaÃ§Ã£o,
  ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e verbal 
(relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).1) Demonstra excelente domÃ-nio do
  cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e 
de
  concordÃ¢ncia = 2,52) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de 
concordÃ¢ncia
  = 2,03) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos de concordÃ¢ncia, mas com algumas
  dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o = 1,54) Demonstra bom domÃ-nio do 
cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com
dificuldades
  na concordÃ¢ncia = 1,05) Demonstra conhecimento reduzido
  do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades com relaÃ§Ã£o Ã  
pontuaÃ§Ã£o, Ã 
  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia = 0,56) NÃ£o apresenta conhecimento mÃ-nimo do
  cÃ³digo linguÃ-stico = 04Âº Ano
ASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURA
  Apresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do texto: redige utilizando as
  caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia (carta) nos locais adequados.5 
itens: Data
  Vocativo
  Despedida
  Assinatura
  Corpo (visÃ£o geral do texto)5 itens = 2,54 itens = 2,03 itens = 1,52 itens = 
1,01 item = 0,5NÃ£o atende = 02.
  COERÃŠNCIA
  Compreender a proposta da produÃ§Ã£o textual e desenvolver o tema,
  estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor por meio da 
elaboraÃ§Ã£o
  de um texto estruturado.Itens: O quÃª (ler o livro X)
  De quem (personagem)
  Por quÃª (argumento)1)1) Explicita o quÃª, de quem e por quÃª, com coerÃªncia 
e
  clareza = 2,52) Explicita o quÃª,
  de quem e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza =
  2,03) Explicita de
  quem e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza = 
1,54) Explicita apenas
  o quÃª e de quem, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza =
  1,05) Toca em algum
  item, mas com pouca ou nenhuma coerÃªncia ou clareza = 0,56) NÃ£o consegue
  formar um texto = 0
3.
  COESÃƒO
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  Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a
  construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)1) Articula adequadamente as
  partes do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos
=
  2,52) Articula adequadamente as partes
  do texto, podendo apresentar eventuais problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos
  coesivos = 2,03) Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 1,54)
Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta uso excessivo de repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias = 1,05) 
Articula precariamente as partes
  do texto, devido a problemas frequentes
  na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 0,56) NÃ£o articula as partes do texto 
=
  04.

   USO DA LÃNGUA
  Utilizar a escrita como sistema de representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes
  aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) uso adequado do vocabulÃ¡rio;2) ortografia
- relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de exclamaÃ§Ã£o,
  ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e verbal 
(relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).1) Demonstra excelente domÃ-nio do
  cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e 
de
  concordÃ¢ncia = 2,52) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de 
concordÃ¢ncia
  = 2,03) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos de concordÃ¢ncia, mas com algumas
  dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o = 1,54) Demonstra bom domÃ-nio do 
cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com
dificuldades
  na concordÃ¢ncia = 1,05) Demonstra conhecimento reduzido
  do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades com relaÃ§Ã£o Ã  
pontuaÃ§Ã£o, Ã 
  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia = 0,56) NÃ£o apresenta conhecimento mÃ-nimo do
  cÃ³digo linguÃ-stico = 0
5Âº Ano
ASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURA
  Apresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do texto: redige utilizando as
  caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia (carta) nos locais adequados.5 
itens: Data
  Vocativo
  Despedida
  Assinatura
  Corpo (visÃ£o geral do texto)5 itens = 2,54 itens = 2,03 itens = 1,52 itens = 
1,01 item = 0,5NÃ£o atende = 02.
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  COERÃŠNCIA
  Compreender a proposta da produÃ§Ã£o textual e desenvolver o tema,
  estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor por meio da 
elaboraÃ§Ã£o
  de um texto estruturado.Itens: O quÃª (ler o livro X)
  De quem (personagem)
  Por quÃª (argumento)1)1) Explicita o quÃª, de quem e por quÃª, com coerÃªncia 
e
  clareza = 2,52) Explicita o quÃª,
  de quem e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza =
  2,03) Explicita de
  quem e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza = 
1,54) Explicita apenas
  o quÃª e de quem, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza =
  1,05) Toca em algum
  item, mas com pouca ou nenhuma coerÃªncia ou clareza = 0,56) NÃ£o consegue
  formar um texto = 0
3.
  COESÃƒO
  Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a
  construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)1) Articula adequadamente as partes
  do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 
2,52) Articula adequadamente as partes
  do texto, podendo apresentar eventuais problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos
  coesivos = 2,03) Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 1,54)
Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta uso excessivo de repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias = 1,05) 
Articula precariamente as partes
  do texto, devido a problemas frequentes
  na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 0,56) NÃ£o articula as partes do texto 
=
  04.

   USO DA LÃNGUA
  Utilizar a escrita como sistema de representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes
  aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) uso adequado do vocabulÃ¡rio;2) ortografia
- relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de exclamaÃ§Ã£o,
  ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e verbal 
(relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).1) Demonstra excelente domÃ-nio do
  cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e 
de
  concordÃ¢ncia = 2,52) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de 
concordÃ¢ncia
  = 2,03) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos de concordÃ¢ncia, mas com algumas
  dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o = 1,54) Demonstra bom domÃ-nio do 
cÃ³digo
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  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com
dificuldades
  na concordÃ¢ncia = 1,05) Demonstra conhecimento reduzido
  do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades com relaÃ§Ã£o Ã  
pontuaÃ§Ã£o, Ã 
  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia = 0,56) NÃ£o apresenta conhecimento mÃ-nimo do
  cÃ³digo linguÃ-stico = 0

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-alfabetizacao-aula-1-extra.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de alfabetizaÃ§Ã£o aula 1 extra

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

VÃ-deo interessante sobre alguns conceitos interessantes:

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-do-face-aula-3.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

curso do face aula 3

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AlfabetizaÃ§Ã£o e letramento!

Letramento Ã© uma traduÃ§Ã£o para o portuguÃªs da palavra inglesa literacy que 
pode ser traduzida como a condiÃ§Ã£o de ser letrado. Um indivÃ-duo alfabetizado 
nÃ£o Ã© necessariamente um indivÃ-duo letrado. Alfabetizado Ã© aquele indivÃ-duo
que sabe ler e escrever; letrado Ã© aquele que sabe ler e escrever, mas que 
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responde adequadamente Ã s demandas sociais da leitura e da escrita. Alfabetizar
letrando, Ã© ensinar a ler e escrever no contexto das prÃ¡ticas sociais da 
leitura e da escrita, assim o educando deve ser alfabetizado e letrado. A 
linguagem Ã© um fenÃ´meno social, estruturada de forma ativa e grupal do ponto 
de vista cultural e social. A palavra letramento Ã© utilizada no processo de 
inserÃ§Ã£o numa cultura letrada.

Nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora a palavra literacy jÃ¡ constasse do 
dicionÃ¡rio desde o final do sÃ©culo XIX, foi nos anos 80 , que o fato tornou-se
foco de atenÃ§Ã£o e de estudos nas Ã¡reas da educaÃ§Ã£o e da linguagem. No 
Brasil os conceitos de alfabetizaÃ§Ã£o e letramento se mesclam e se confundem. A
discussÃ£o do letramento surge sempre envolvida no conceito de alfabetizaÃ§Ã£o, 
o que tem levado, a uma inadequada e imprÃ³pria sÃ-ntese dos dois procedimentos,
com prevalÃªncia do conceito de letramento sobre o de alfabetizaÃ§Ã£o. NÃ£o 
podemos separar os dois processos, pois a princÃ-pio o estudo do aluno no 
universo da escrita se dÃ¡ concomitantemente por meio desses dois processos: a 
alfabetizaÃ§Ã£o, e pelo desenvolvimento de habilidades da leitura e escrita, nas
prÃ¡ticas sociais que envolvem a lÃ-ngua escrita , o letramento.

O conhecimento das letras Ã© apenas um meio para o letramento , que Ã© o uso 
social da leitura e da escrita. Para formar cidadÃ£os atuantes e 
interacionistas, Ã© preciso conhecer a importÃ¢ncia da informaÃ§Ã£o sobre 
letramento e nÃ£o de alfabetizaÃ§Ã£o. Letrar significa colocar a crianÃ§a no 
mundo letrado, trabalhando com os distintos usos de escrita na sociedade. Essa 
inclusÃ£o comeÃ§a muito antes da alfabetizaÃ§Ã£o, quando a crianÃ§a comeÃ§a a 
interagir socialmente com as prÃ¡ticas de letramento no seu mundo social. O 
letramento Ã© cultural, por isso muitas crianÃ§as jÃ¡ vÃ£o para a escola com o 
conhecimento alcanÃ§ado de maneira informal absorvido no cotidiano. Ao conhecer 
a importÃ¢ncia do letramento, deixamos de exercitar o aprendizado automÃ¡tico e 
repetitivo, baseado na descontextualizaÃ§Ã£o.

Na escola a crianÃ§a deve interagir firmemente com o carÃ¡ter social da escrita 
e ler e escrever textos significativos. A alfabetizaÃ§Ã£o se ocupa da 
aquisiÃ§Ã£o da escrita pelo indivÃ-duo ou grupos de individuos, o letramento 
focaliza os aspectos sÃ³cio-histÃ³ricos da aquisiÃ§Ã£o de um sistema escrito por
uma sociedade. Em termos sociais mais amplos, o letramento Ã© apontado como 
sendo produto do desenvolvimento do comÃ©rcio, da diversificaÃ§Ã£o dos meios de 
produÃ§Ã£o e da complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, dentro de
uma visÃ£o dialÃ©tica, torna-se uma causa de transformaÃ§Ãµes histÃ³ricas 
profundas, como o aparecimento da mÃ¡quina a vapor, da imprensa, do telescÃ³pio,
e da sociedade industrial como um todo. TFOUNI, Leda Verdiani.

A alfabetizaÃ§Ã£o deve se desenvolver em um contexto de letramento como inÃ-cio 
da aprendizagem da escrita, como desenvolvimento de habilidades de uso da 
leitura e da escrita nas prÃ¡ticas sociais que envolvem a lÃ-ngua escrita, e de 
atitudes de carÃ¡ter prÃ¡tico em relaÃ§Ã£o a esse aprendizado; entendendo que a 
alfabetizaÃ§Ã£o e letramento, devem ter tratamento metodolÃ³gico diferente e com
isso alcanÃ§ar o sucesso no ensino aprendizagem da lÃ-ngua escrita, falada e 
contextualizada nas nossas escolas. Letramento Ã© informar-se atravÃ©s da 
leitura, Ã© buscar notÃ-cias e lazer nos jornais, Ã© interagir selecionando o 
que desperta interesse, divertindo-se com as histÃ³rias em quadrinhos, seguir 
receita de bolo, a lista de compras de casa, fazer comunicaÃ§Ã£o atravÃ©s do 
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recado, do bilhete, do telegrama. Letramento Ã© ler histÃ³rias com o livro nas 
mÃ£os, Ã© emocionar-se com as histÃ³rias lidas, e fazer, dos personagens, os 
melhores amigos. Letramento Ã© descobrir a si mesmo pela leitura e pela escrita,
Ã© entender quem a gente Ã© e descobrir quem podemos ser.

Autora: Amelia Hamze
ProfÂª FEB/CETEC e FISO
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O que Ã©
letramento?DefiniÃ§Ã£o da WikpÃ©dia: Segundo Soares (2003),
o termo letramentosurgiu em 1980,
como verdadeira condiÃ§Ã£o parasobrevivÃªnciae a conquista dacidadania, no 
contexto das transformaÃ§Ãµes culturais, sociais, polÃ-ticas,
econÃ´micas e tecnolÃ³gicas. Ampliando, assim o sentido do que tradicionalmente
se conhecia por alfabetizaÃ§Ã£o.Letramento nÃ£o Ã© necessariamente o resultado 
de
ensinar a lere a escrever. Ã‰ o estado ou a condiÃ§Ã£oque adquire um
grupo social ou um indivÃ-duo como consequÃªncia de ter-se apropriado da escrita
(SOARES, 2003). Surge, entÃ£o, um novo sentido para o adjetivo letrado, que
significava apenas que, ou o que Ã© versado em letras ou literatura; literato
(MICHAELIS), e que agora passa a caracterizar o indivÃ-duo que, sabendo ler ou
nÃ£o, convive com as prÃ¡ticas de leitura e escrita. Por exemplo, quando um pai
lÃª umahistÃ³riapara seu filho dormir, a crianÃ§a estÃ¡ em um processo de
letramento, estÃ¡ convivendo com as prÃ¡ticas de leitura e escrita. NÃ£o se 
deve,
portanto, restringir a caracterizaÃ§Ã£o de um indivÃ-duo letrado ao que domina
apenas a tÃ©cnica de escrever(ser alfabetizado), mas sim aquele que utiliza a
escrita e sabe "responder Ã s exigÃªncias de leitura e escrita que a
sociedade faz continuamente"O que entende-se hoje como letramento Ã©
dominar a leitura e a escrita, neste sentido uma pessoa letrada Ã© aquela que as
domina e utiliza comcompetÃªncia, em seumeio social, pois sÃ³ assim o indivÃ-duo
se tornarÃ¡ alfabetizado e letrado. De
acordo com a autora Soares hÃ¡ a necessidade de diferenciÃ¡-los, pois pode-se
confundir os dois processos, gerando assim um conflito na compreensÃ£o dos
mesmos; e ao aproximÃ¡-los percebemos que a alfabetizaÃ§Ã£o pode modificar o
entendimento de letramento, como ao mesmo tempo depende dele. Hoje, tÃ£o
importante como conhecer o funcionamento do sistema de escrita Ã© poder se
engajar em prÃ¡ticas sociais letradas, respondendo aos inevitÃ¡veis apelos de 
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uma
cultura grafocÃªntrica. Assim, enquanto a alfabetizaÃ§Ã£o se ocupa da 
aquisiÃ§Ã£o da
escrita por um indivÃ-duo, ou grupo de indivÃ-duos, o letramento focaliza os
aspectos sÃ³cio- histÃ³ricos da aquisiÃ§Ã£o de uma sociedade.( Tfouni, 1995, p.
20). Ou seja ao mesmo tempo que a alfabetizaÃ§Ã£o e letramento sÃ£o dois 
processos
distintos, estÃ£o interligados. Pois, para ser uma pessoa letrada, Ã© importante
jÃ¡ ter passado pelo processo de alfabetizaÃ§Ã£o.E para vocÃªs o que
letramento?
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EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para os cursos de extensÃ£o realizados pelo 
projeto Diversidade Sexual na Escola da UFRJ. Em 2012, serÃ£o oferecidos dois 
cursos. Um intituladoDiversidade Sexual e de GÃªnero na Escola, aberto a 
qualquer profissional de educaÃ§Ã£o. AlÃ©m de uma turma no Centro do Rio e outra
na Cidade UniversitÃ¡ria, serÃ£o abertas duas turmas em NiterÃ³i, em parceria 
com a FundaÃ§Ã£o de EducaÃ§Ã£o do municÃ-pio.Outro curso oferecido se 
chamaDiversidade na Escolae, alÃ©m do conteÃºdo do primeiro, agrega dois 
mÃ³dulos adicionais: "Juventudes" e "Diversidade Ã©tnico-racial". Esta ediÃ§Ã£o 
Ã© desenvolvida em parceria com a Prefeitura do Rio, atravÃ©s do programa Rio 
Escola Sem Preconceito e voltado prioritariamente para profissionais da rede 
municipal de ensino do Rio de Janeiro.Os cursos sÃ£o inteiramente gratuitos e 
dirigidos a todos/as os/as profissionais que atuem na rede pÃºblica de 
educaÃ§Ã£o bÃ¡sica - professores/as, gestores/as, diretores/as, coordenadores/as
pedagÃ³gicos/as, orientadores/as pedagÃ³gicos/as ou educacionais, profissionais 
administrativos/as e de apoio. Podem se inscrever tambÃ©m profissionais da rede 
privada, estudantes de cursos de graduaÃ§Ã£o e de formaÃ§Ã£o de professores; 
profissionais de saÃºde; pesquisadores e militantes em sexualidade e direitos 
humanos, de acordo com a disponibilidade de vagas.O Projeto Diversidade Sexual 
na Escola Ã© uma realizaÃ§Ã£o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
vinculado Ã  DivisÃ£o de IntegraÃ§Ã£o Universidade Comunidade da PrÃ³-Reitoria 
de ExtensÃ£o, realizado em parceria com a Secretaria de EducaÃ§Ã£o Continuada, 
AlfabetizaÃ§Ã£o, Diversidade e InclusÃ£o do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o. Como 
aÃ§Ãµes principais, o projeto realiza atividades de formaÃ§Ã£o e 
sensibilizaÃ§Ã£o junto a profissionais de educaÃ§Ã£o da rede pÃºblica e 
estudantes da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, alÃ©m do desenvolvimento de materiais de 
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orientaÃ§Ã£o para educadores.InscriÃ§Ãµes e mais 
informaÃ§Ãµes:www.pr5.ufrj.br/diversidadeMaiores informaÃ§Ãµes:(21) 
2598-9266oudiversidade@pr5.ufrj.br
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Estamos diante de uma bela demonstraÃ§Ã£o de que a modernizaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o 
Ã© sÃ©ria demais para ser tratada somente por tÃ©cnicos. Ã‰ um caminho 
interdisciplinar e a alianÃ§a da tecnologia com o humanismo Ã© indispensÃ¡vel 
para criar uma real transformaÃ§Ã£o. (...) Em sÃ-ntese, sÃ³ terÃ¡ sentido a 
incorporaÃ§Ã£o de tecnologia na educaÃ§Ã£o como na escola, se forem mantidos os 
princÃ-pios universais que regem a busca do processo de humanizaÃ§Ã£o, 
caracterÃ-stico caminho feito pelo homem atÃ© entÃ£o. (RENATO, Eduardo JosÃ©. 
InformÃ¡tica e educaÃ§Ã£o, 1997,05).

A importÃ¢ncia da reforma dos sistemas educativos Ã© apontada pelas 
organizaÃ§Ãµes internacionais como uma prioridade na preparaÃ§Ã£o dos cidadÃ£os 
para essa sociedade pÃ³s-moderna. NÃ£o Ã© Ã  toa que a introduÃ§Ã£o das novas 
tecnologias digitais na educaÃ§Ã£o apresentou mudanÃ§as para a dinÃ¢mica social,
cultural e tecnolÃ³gica.

Entendidas por especialistas e educadores como ferramentas essenciais e 
indispensÃ¡veis na era da comunicaÃ§Ã£o, as novas tecnologias ganham espaÃ§o 
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efetivo nas salas de aula. Computadores ligados Ã  internet, software de 
criaÃ§Ã£o de sites, televisÃ£o a cabo, sistema de rÃ¡dio e jogos eletrÃ´nicos. 
Estas sÃ£o algumas das possibilidades existentes e que podem ser aproveitadas no
ambiente escolar como instrumentos facilitadores do aprendizado.

Entretanto, apesar de muitas escolas possuÃ-rem estas tecnologias, as mesmas 
nÃ£o sÃ£o utilizadas como deveriam, ficando muitas vezes trancadas em salas 
isoladas e longe do manuseio de alunos e professores. Existem, segundo estudos 
recentes, professores e escolas que nÃ£o conseguem interligar estes instrumentos
Ã s atividades regulares.

De acordo com o pedagogo Arnaud Soares de Lima JÃºnior, o acesso Ã s redes 
digitais de comunicaÃ§Ã£o e informaÃ§Ã£o Ã© importante para o funcionamento e o 
desenvolvimento de qualquer instituiÃ§Ã£o social, especialmente para a 
educaÃ§Ã£o que lida diretamente com a formaÃ§Ã£o humana.

No entanto, ele ressalta que os modos de viver e de pensar a organizaÃ§Ã£o da 
vida estÃ£o em crise. EstÃ¡ em curso uma mudanÃ§a qualitativa em virtude da 
rÃ¡pida transmissÃ£o de informaÃ§Ãµes entre as sociedades, rompendo com isso as 
barreiras geogrÃ¡ficas dos paÃ-ses.

Por isso, cabe Ã  educaÃ§Ã£o uma parcela de responsabilidade tanto na 
compreensÃ£o crÃ-tica do(s) significado(s) desta transformaÃ§Ã£o, quanto na 
formaÃ§Ã£o dos indivÃ-duos e grupos sociais. Estes devem assumir com 
responsabilidade a conduÃ§Ã£o social de tal virada, provocada, entre outros 
fatores, pela revoluÃ§Ã£o nas dinÃ¢micas sociais de comunicaÃ§Ã£o e de 
processamento de informaÃ§Ã£o, analisa Arnaud.

ModernizaÃ§Ã£o- Neste cenÃ¡rio, a importÃ¢ncia da reforma dos sistemas 
educativos Ã© apontada pelas organizaÃ§Ãµes internacionais como uma prioridade 
na preparaÃ§Ã£o dos cidadÃ£os para essa sociedade pÃ³s-moderna.

NÃ£o Ã© Ã  toa que a introduÃ§Ã£o das novas tecnologias digitais na educaÃ§Ã£o 
apresentou mudanÃ§as para a dinÃ¢mica social, cultural e tecnolÃ³gica. Modelos 
pedagÃ³gicos foram quebrados, tornando-se desatualizados frente aos novos meios 
de armazenamento e difusÃ£o da informaÃ§Ã£o. Neste momento mudam tambÃ©m os 
conteÃºdos, os valores, as competÃªncias, as performances e as habilidades tidas
socialmente como fundamentais para a formaÃ§Ã£o humana.

Apesar de tentar responder a estas questÃµes imediatas, muitos educadores 
salientam que a inserÃ§Ã£o, no contexto educacional, destas tecnologias ainda Ã©
encarada como uma articulaÃ§Ã£o problemÃ¡tica.

Esta parceria entre educaÃ§Ã£o e tecnologia Ã© muito difÃ-cil de ser efetivada. 
No que se refere Ã s tecnologias digitais, principalmente, os professores tÃªm 
dificuldades de interaÃ§Ã£o. Eles jÃ¡ atÃ© admitem utilizar o computador e a 
internet para preparar as suas aulas, mas nÃ£o conseguem ainda utilizar as 
mesmas nas suas atividades em sala de aula, como instrumento pedagÃ³gico, 
observa a pedagoga Lynn Alves.

Para Lynn, o uso da tecnologia nÃ£o deve se restringir a mera utilizaÃ§Ã£o 
ilustrativa ou instrumental da tecnologia na sala de aula. Exemplo disso, 
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segundo a pedagoga sÃ£o as aulas de informÃ¡tica de colÃ©gios particulares e 
pÃºblicos, que assumem apenas o papel de ensinar o uso dos programas.

O jovem jÃ¡ sabe disso, ninguÃ©m precisa ensinÃ¡-lo. Por este motivo, estas 
aulas acabam se tornando um espaÃ§o de desprazer, porque os estudantes querem 
utilizar a tecnologia para criar, re-significar, construir e intercambiar 
saberes. Infelizmente, este potencial todo a escola ainda despreza, frisa Lynn.

Internet e EducaÃ§Ã£o

A Internet Ã© muito mais que um mero instrumento. AlÃ©m de um dispositivo, ela 
representa um modo diferente de efetivar a comunicaÃ§Ã£o e o processamento 
social da informaÃ§Ã£o. Esta observaÃ§Ã£o Ã© feita por Arnaud Soares JÃºnior, 
professor do mestrado em educaÃ§Ã£o e tecnologia da Universidade Estadual da 
Bahia e autor do livro Tecnologias Inteligentes e EducaÃ§Ã£o: currÃ-culo 
hipertextual.

De acordo com o educador, neste panorama de efetiva transformaÃ§Ã£o, o uso da 
Internet nÃ£o representa grande desafio para que os professores aprendam a sua 
utilizaÃ§Ã£o, porque suas funÃ§Ãµes mais sofisticadas sÃ£o acionadas atÃ© mesmo 
por intuiÃ§Ã£o. Isso por causa da expressÃ£o interface amigÃ¡vel, que viabiliza 
o manuseio rÃ¡pido e fÃ¡cil.

Para acessar a Internet nÃ£o se requer nenhum grau mais elevado de operaÃ§Ã£o 
mental. Mas, discriminar suas caracterÃ-sticas tecnolÃ³gicas, sua lÃ³gica de 
funcionamento, e sua natureza comunicativa e informacional, de modo crÃ-tico, 
criativo e politicamente engajado, requer um processo de formaÃ§Ã£o mais 
abrangente e conseqÃ¼ente. Tal nÃ£o poderÃ¡ ser feito, por exemplo, pelos cursos
relÃ¢mpagos de informÃ¡tica, nem pelos treinamentos em informÃ¡tica bÃ¡sica, 
analisa o professor.

JÃ¡ no que diz respeito a utilizar a internet como meio para atrair a atenÃ§Ã£o 
dos estudantes, Arnaud salienta que nÃ£o basta prender a atenÃ§Ã£o dos 
estudantes com a tecnologia, porque isto jÃ¡ acontece naturalmente, em virtude 
das Tecnologias da InformaÃ§Ã£o e ComunicaÃ§Ã£o (TICs) exercerem fascÃ-nio nas 
novas geraÃ§Ãµes.

A questÃ£o mais importante Ã© como garantir uma educaÃ§Ã£o de qualidade com a 
utilizaÃ§Ã£o das TICs e como definir sua utilizaÃ§Ã£o mais pertinente em cada 
contexto de formaÃ§Ã£o. Para tanto devem ser consideradas as condiÃ§Ãµes e as 
necessidades inerentes a cada contexto, alÃ©m das novas tensÃµes sociais que aÃ-
se refletem em funÃ§Ã£o do crescente processo de globalizaÃ§Ã£o, explica Arnaud 
Soares.

Para finalizar, o pedagogo menciona que diferente do que muitas pessoas 
acreditam, a Internet nÃ£o Ã© sÃ³ uma rede meramente tÃ©cnica e digital. A 
Internet dever vista pelos educadores como uma rede de comunicaÃ§Ã£o, de 
cultura, de socializaÃ§Ã£o e sociabilidade. Ela estÃ¡ relacionada aos interesses
polÃ-ticos e mercadolÃ³gicos, alÃ©m de sua dinÃ¢mica estar submetida aos efeitos
dos desejos e de representaÃ§Ãµes sociais, conclui Arnaud.
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Jogos eletrÃ´nicos: ferramenta importante na aquisiÃ§Ã£o do saber

A presenÃ§a dos elementos tecnolÃ³gicos na sociedade vem transformando o modo 
dos indivÃ-duos se comunicarem, se relacionarem e construÃ-rem conhecimentos. 
Somos hoje praticamente vividos pelas novas tecnologias.

A partir desta reflexÃ£o, Lynn Alves, professora do mestrado em educaÃ§Ã£o e 
contemporaneidade da Uneb e autora do livro: Game Over: Jogos EletrÃ´nicos e 
ViolÃªncia, demonstra a importÃ¢ncia da tecnologia, em especial os jogos 
eletrÃ´nicos na vida dos jovens contemporÃ¢neos.

Encarada por muitos como nocivo e prejudicial ao desenvolvimento cognitivo dos 
jovens, os jogos eletrÃ´nicos vÃªm ganhando espaÃ§o entre vÃ¡rios estudos e 
demonstram que podem ser mais um instrumento pedagÃ³gico no ambiente escolar. 
Esta reflexÃ£o partir da concepÃ§Ã£o que existe hoje uma geraÃ§Ã£o submerso no 
mundo da tecnologia, que tem acesso seja atravÃ©s da televisÃ£o ou dos 
vÃ-deos-game ou das LAN house.

De acordo com estes estudos, os sujeitos nascidos na pÃ³s-modernidade estÃ£o 
imersos em um mundo altamente tecnolÃ³gico. Esta geraÃ§Ã£o Ã© defendida pelos 
estudiosos como os nativos digitais ou geraÃ§Ã£o mÃ-dia. Uma categoria que vem 
sendo largamente discutida na atualidade.

Com a utilizaÃ§Ã£o de alguns jogos eletrÃ´nicos, a exemplo do Simcity, 
Civilizations e RPG, os professores podem trabalhar o aprendizado em geografia, 
histÃ³ria, porque nesse jogo desafia os estudantes a administrar recursos, criar
cidades, enfrentar catÃ¡strofes, fazer escolhas, planejar, entre outras coisas, 
comenta a educadora Lynn.

Nesta perspectiva, e atravÃ©s do jogo eletrÃ´nico, os estudantes sÃ£o 
estimulados a saber quais as conseqÃ¼Ãªncias de colocar uma escola perto de uma 
fÃ¡brica poluente, alÃ©m de verificarem quais os problemas sociais ou de saÃºde 
as aÃ§Ãµes realizadas durante o jogo podem causar.

De acordo com Lynn, atÃ© mesmo nos jogos violentos, tanto crÃ-tica por inÃºmeros
pais, podem servir de fonte de aprendizado e estÃ-mulo entre o pÃºblico jovem. 
VocÃª pode trabalhar a questÃ£o cognitiva, pois estes jogos exigem uma 
habilidade sensorial e motora muito grande, tomada de decisÃ£o e planejamento 
estratÃ©gico, conclui Lynn.
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em Nova York, condomÃ-nios investem em bibliotecas - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-melhoram-diagnostico-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolas melhoram diagnÃ³stico de crianÃ§as superdotadas - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escolas melhoram diagnÃ³stico de crianÃ§as superdotadas - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-usam-netetiqueta-para-evitar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolas usam a netetiqueta para evitar ofensas nas redes sociais | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escolas usam a netetiqueta para evitar ofensas nas redes sociais | Portal 
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-usam-tablet-mas-falta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolas usam tablet, mas falta desenvolver didÃ¡tica prÃ³pria - Ponto Edu - 
Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escolas usam tablet, mas falta desenvolver didÃ¡tica prÃ³pria - Ponto Edu - 
Estadao.com.br
--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
especialista-explica-por-que-os-alunos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 24 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Especialista explica por que os alunos nÃ£o gostam da escola | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Especialista explica por que os alunos nÃ£o gostam da escola | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estende-o-beneficio-alimentacao-aos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estende o benefÃ-cio alimentaÃ§Ã£o aos professores alocados em programas 
especÃ-ficos, na forma que menciona.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe 
sÃ£oconferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor,DECRETA:Art. 1.Âº Fica estendido aos 
professores alocados em programas especÃ-ficos naAdministraÃ§Ã£o Direta, 
exercendo atividades precÃ-puas da funÃ§Ã£o de magistÃ©rio,o benefÃ-cio 
alimentaÃ§Ã£o de que trata o Decreto n.Âº 35.098, de 10 de fevereiro de 
2012.ParÃ¡grafo Ãºnico. O benefÃ-cio de que trata o caput, serÃ¡ concedido 
proporcionalmenteao exercÃ-cio efetivo na funÃ§Ã£o de magistÃ©rio.Art. 3.Âº Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 5 de abril de
2012; 448Âº ano da fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudantes-ou-pacientes-portal-aprendiz.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estudantes ou pacientes? | Portal Aprendiz
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estudantes ou pacientes? | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudo-revela-o-impacto-da-exposicao-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estudo revela o impacto da exposiÃ§Ã£o de crianÃ§as a cenas de sexo e violÃªncia
na TV | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estudo revela o impacto da exposiÃ§Ã£o de crianÃ§as a cenas de sexo e violÃªncia
na TV | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eu-amo-ser-professora-aula-6-os-ciclos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eu amo ser Professora: AULA 6: OS CICLOS DE VIDA TÃŠM FIM? 2/4/12

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Eu amo ser Professora: AULA 6: OS CICLOS DE VIDA TÃŠM FIM? 2/4/12: VOU BABAR OS 
MEU PIMPOLHOS, MAS NESSA AULA NÃƒO FOI SURPRESA AS RESPOSTAS QUE ELES ME DERAM. 
FIZ A PERGUNTA- TEMA, E A RESPOSTA FOI: - CLARO...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
evento-na-fflch-discute-possibilidades.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Evento na FFLCH discute possibilidades profissionais de estudantes de Humanas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Página 554



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Um grupo de alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e CiÃªncias Humanas (FFLCH)
da USP quer mostrar que hÃ¡ vida para profissionais de Humanas fora da 
universidade. Eles sÃ£o os organizadores do ciclo de palestras Humanas em 
Sociedade: Transpondo os muros da academia, que tem inÃ-cio no dia 19 de abril e
vai atÃ© o dia 07 de maio.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
facebook-lanca-sistema-de-grupos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Facebook lanÃ§a sistema de grupos especiais para escolas | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Facebook lanÃ§a sistema de grupos especiais para escolas | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
febregram-link-estadao-cultura-digital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Febregram - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Febregram - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
garota-de-quatro-anos-tem-qi-quase.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Garota de quatro anos tem Q.I quase igual ao de Einstein - Yahoo! NotÃ-cias
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Garota de quatro anos tem Q.I quase igual ao de Einstein - Yahoo! NotÃ-cias
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-6-olimpiada.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes abertas para a 6Âª OlimpÃ-ada Brasileira de SaÃºde e Meio Ambiente

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A 6Âª ediÃ§Ã£o da OlimpÃ-ada Brasileira de SaÃºde e Meio Ambiente (OBSMA) chegou
embalada pelas discussÃµes sobre economia verde, sustentabilidade e 
erradicaÃ§Ã£o da pobreza que antecedem a conferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas sobre 
o desenvolvimento sustentÃ¡vel, a Rio + 20, que acontecerÃ¡ em junho de 2012 na 
cidade do Rio de Janeiro e a Semana Nacional de CiÃªncia e Tecnologia, que 
ocorrerÃ¡ entre os dias 15 e 21 de outubro em todo o paÃ-s.
Nesta perspectiva, mais uma vez, a OBSMA vem contribuir com essas discussÃµes 
divulgando conhecimentos relativos a esses temas, incentivando a participaÃ§Ã£o 
de professores, alunos e escolas nesses processos e, sobretudo, reconhecendo o 
trabalho desenvolvido nas Ã¡reas da saÃºde e do meio 
ambeinte.VocÃªqueÃ©estudante
JÃ¡ se imaginou fazendo um filme sobre a coleta de lixo na sua cidade? Ou 
escrevendo um poema sobre o futuro do mundo apÃ³s o possÃ-vel derretimento das 
calotas polares? E, ainda, fazendo um projeto sobre o ciclo de plantio da horta 
que existe em sua escola?
NÃ£o fique sÃ³ na imaginaÃ§Ã£o. VocÃª pode colocar isso em prÃ¡tica e ainda 
receber um prÃªmio pelo seu 
trabalho.VÃ¡correndochamaroseuprofessor(a)porqueaconversaagoraÃ©comele(a)!
Se vocÃª Ã© professor (a) de turmas de ensino fundamental (6Âº ao 9Âº ano) e de 
ensino mÃ©dio, poderÃ¡ mobilizar a sua escola e inscrever os projetos de seus 
alunos nas modalidadesProduÃ§Ã£o Audiovisual,ProduÃ§Ã£o de TextosouProjeto de 
CiÃªnciasatÃ© 12/06 de 2012.
A OBSMA Ã© organizada em seis coordenaÃ§Ãµes regionais que englobam todos os 
estados brasileiros. SÃ£o elas:Regional Centro-Oeste(GoiÃ¡s, Mato Grosso do Sul,
Tocantins e Distrito Federal),Regional Minas-Sul(Minas Gerais, ParanÃ¡, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul),Regional Nordeste I(CearÃ¡, MaranhÃ£o, ParaÃ-ba, 
Pernambuco, PiauÃ- e Rio Grande do Norte),Regional Nordeste II(Alagoas, Bahia e 
Sergipe),Regional Norte(Acre, AmapÃ¡, Amazonas, ParÃ¡, RondÃ´nia e Roraima) 
eRegional Sudeste (EspÃ-rito Santo, Rio de Janeiro e SÃ£o Paulo).
Portanto, o trabalho serÃ¡ inscrito na regional pertencente ao estado onde a sua
escola estÃ¡ localizada. A cada ediÃ§Ã£o, essas coordenaÃ§Ãµes organizam 
comissÃµes avaliadoras compostas por pesquisadores e especialistas que indicam 
os destaques de acordo com as categorias e modalidades.
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A contextualizaÃ§Ã£o do tema, a clareza dos objetivos, a valorizaÃ§Ã£o do 
conhecimento cientÃ-fico e os resultados dentro e fora da sala de aula sÃ£o 
alguns dos itens avaliados.
Os projetos selecionados nessa fase seguem para aEtapa Nacional, onde o 
professor e um aluno representante do trabalho premiado participam da cerimÃ´nia
de premiaÃ§Ã£o, de eventos culturais, entre outras atividades.SobreaOlimpÃ-ada
A OlimpÃ-ada Brasileira de SaÃºde e Meio Ambiente Ã© um projeto educativo 
promovido pela FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz (Fiocruz) para estimular o 
desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas escolas pÃºblicas e 
privadas de todo o paÃ-s.
Dentre os principais objetivos da OBSMA, destacam-se o reconhecimento do 
trabalho desenvolvido por professores e alunos nas escolas e a cooperaÃ§Ã£o com 
a divulgaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes governamentais criadas em prol da educaÃ§Ã£o, da 
saÃºde e do meio ambiente.http://www.olimpiada.fiocruz.br/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-premio-gestao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes abertas para PrÃªmio GestÃ£o Escolar 2012 | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
InscriÃ§Ãµes abertas para PrÃªmio GestÃ£o Escolar 2012 | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-para-o-cineeducando-foram.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes para o CineEducando foram prorrogadas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

InformaÃ§Ã£o em primeirÃ-ssima mÃ£o: foram prorrogadas atÃ© quarta-feira,10/4,as
inscriÃ§Ãµes para o 4o. Cineducando.Abaixo, divulgaÃ§Ã£o de como realizar as 
inscriÃ§Ãµes.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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jornal-do-brasil-cultura-biblioteca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Cultura - Biblioteca Nacional lanÃ§a pontos de leitura para 
divulgar temÃ¡tica africana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Cultura - Biblioteca Nacional lanÃ§a pontos de leitura para 
divulgar temÃ¡tica africana
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-rio-municipio-premia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Rio - MunicÃ-pio premia unidade escolar por melhor desempenho
na Prova Rio 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Rio - MunicÃ-pio premia unidade escolar por melhor desempenho
na Prova Rio 2011
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - EducaÃ§Ã£o financeira comeÃ§a em casa

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - EducaÃ§Ã£o financeira comeÃ§a em casa
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-sociedade-aberta_06.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Educando adolescentes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Sociedade Aberta - Educando adolescentes
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
kid-mode-deixe-as-criancas-brincarem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Kid Mode: deixe as crianÃ§as brincarem com o tablet e o smartphone - Daniel 
Gonzales - Link - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Kid Mode: deixe as crianÃ§as brincarem com o tablet e o smartphone - Daniel 
Gonzales - Link - Estadao.com.br
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ldb-completa-15-anos-e-divide.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 24 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

LDB completa 15 anos e divide especialistas em ensino superior | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
LDB completa 15 anos e divide especialistas em ensino superior | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
linha-do-tempo-do-facebook-pode-ajudar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Linha do tempo do Facebook pode ajudar profissional a se destacar - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Linha do tempo do Facebook pode ajudar profissional a se destacar - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
livros-de-ciencia-para-criancas-ainda.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livros de ciÃªncia para crianÃ§as ainda carecem de divulgaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NÃ£o Ã© de hoje que o mercado editorial brasileiro oferece tÃ-tulos sobre 
ciÃªncia e tecnologia especialmente dedicados aopÃºblicoinfantil. Segundo dados 
da AgÃªncia Educa Brasil, a popularizaÃ§Ã£o dos chamados livros paradidÃ¡ticos 
nas escolas iniciou-se no fim da dÃ©cada de 1990, com o estabelecimento dos 
ParÃ¢metros Curriculares Nacionais (PCNs) pelo MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o (MEC), 
alÃ©m da descentralizaÃ§Ã£o de recursos do Programa Nacional do Livro DidÃ¡tico 
(PNLD) e a decisÃ£o independente de Estados como SÃ£o Paulo em investir nesse 
tipo de publicaÃ§Ã£o. O retorno editorial, porÃ©m, ainda Ã© desanimador. "Todos 
que tiveram acesso aos livros gostaram e acharam interessantes. O problema Ã© a 
dificuldade para divulgar", afirma Teresa Florenzano, mestre em ciÃªncias e 
pesquisadora do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e autora deA Nave 
Espacial NoÃ©, releitura futurista da histÃ³ria bÃ-blica.A categoria abarca 
publicaÃ§Ãµes cujos valores e conteÃºdo informativo sÃ£o ensinados 
principalmente por meio de aspectos lÃºdicos, com a distribuiÃ§Ã£o de 
informaÃ§Ãµes cientÃ-ficas ao longo de uma narrativa ficcional, ou como as 
coloridas naves espaciais que chamaram a atenÃ§Ã£o de Matheus Roth, 7 anos. 
Morador de SÃ£o Leopoldo (RS), o pequeno jÃ¡ Ã© um leitor dos mais assÃ-duos. 
Quando perguntado sobre qual o livro preferido de sua coleÃ§Ã£o, porÃ©m, a 
resposta nÃ£o Ã©fÃ¡cil. "Eu nÃ£o sei, porque tenho uns 50, 59 livros", 
responde.Matheus comeÃ§ou a formar sua biblioteca quando ainda estava na 
prÃ©-escola, por volta dos 5 anos. A partir de entÃ£o, alÃ©m do gosto pela 
leitura, desenvolveu grande interesse por assuntos como ciÃªncia e tecnologia, 
tema de vÃ¡rios itens de sua coleÃ§Ã£o. "Quando ainda estava na alfabetizaÃ§Ã£o,
ele encontrou um livro sobre viagens espaciais, com figuras de foguetes, e se 
apaixonou. Hoje, aqui em casa, existem mais livros dedicados Ã  faixa etÃ¡ria 
dele do que Ã  minha e do meu marido", conta aartistaplÃ¡stica Suellen Roth, de 
28 anos, mÃ£e de Matheus.Leitura complementarEmbora eles sejam complementares e 
nÃ£o substitutos do material didÃ¡tico escolar, as caracterÃ-sticas dos livros 
paradidÃ¡ticos sobre ciÃªncia e tecnologia os qualificam como leituras que 
tambÃ©m podem ser aproveitadas pelascrianÃ§assem a orientaÃ§Ã£o de professores.
A pouca idade nÃ£o impede que os pequenos efetivamente aprendam com o conteÃºdo 
abordado pelos livros. "NÃ£o acho que seja uma leitura superficial. Parece que, 
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nessa idade, eles absorvem muito mais informaÃ§Ã£o", comenta Suellen Roth. A 
etapa de desenvolvimento de crianÃ§as da idade de Matheus Ã© um dos fatores que 
promove a procura e a retenÃ§Ã£o de conhecimentos cientÃ-ficos. "Principalmente 
na fase que vai dos 6 aos 12 anos, a crianÃ§a tem uma curiosidade muito grande 
pelo mundo, e jÃ¡ consegue buscar respostas sozinha", explica AndrÃ©a Patapoff, 
mestre em Psicologia da EducaÃ§Ã£o pela Universidade Federal de Campinas 
(Unicamp). O gosto e aptidÃ£o para a ciÃªncia varia entre as crianÃ§as, mas a 
psicÃ³loga explica que os livros paradidÃ¡ticos servem para despertar a 
curiosidade e preparar o cÃ©rebro para o processamento de conhecimentos mais 
intrincados.
A validade do conteÃºdo tambÃ©m tem procedÃªncia assegurada: nesse tipo de 
livro, as informaÃ§Ãµes precisas e complexas do meio cientÃ-fico sÃ£o 
condensadas em linguagem acessÃ-vel e histÃ³rias atraentes por profissionais do 
prÃ³prio ramo. Ã‰ o caso da sÃ©rieDecifrando.a.terra.br, da editora paulista 
Oficina de Textos. Os 11 tÃ-tulos que atualmente formam a coleÃ§Ã£o sÃ£o de 
autoria de cientistas, mestres e doutores em diversas Ã¡reas da ciÃªncia, como 
astronomia, biologia e histÃ³ria natural. "A sÃ©rie Ã© baseada em um tripÃ©: 
iniciaÃ§Ã£o cientÃ-fica e conscientizaÃ§Ã£o ambiental por meio de materiais 
paradidÃ¡ticos", explica a diretora Shoshana Signer. A proposta da coleÃ§Ã£o Ã© 
estimular as crianÃ§as para que elas possam compreender melhor o mundo e a 
importÃ¢ncia de fazer a sua parte para preservÃ¡-lo.
Entre os livros integrantes da sÃ©rie estÃ¡A Nave Espacial NoÃ©, releitura 
futurista da histÃ³ria bÃ-blica escrita por Teresa Florenzano, mestre em 
ciÃªncias e pesquisadora do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) de SÃ£o 
JosÃ© dos Campos (SP). A iniciativa partiu da prÃ³pria Oficina de Textos, que 
encomendou a Teresa um livro sobre sensoriamento remoto para crianÃ§as no final 
de 2003. "De cara aceitei o desafio, mas logo depois, quase desisti. Ã‰ muito 
difÃ-cil escrever para uma crianÃ§a", comenta a autora.
Foi o convÃ-vio com os sobrinhos e a leitura de livros infanto-juvenis durante 
as fÃ©rias de verÃ£o que fizeram as ideias surgirem: no lugar de um grande 
dilÃºvio, a Terra Ã© atingida por um incÃªndio provocado pelo homem; em vez da 
arca, os seres vivos sÃ£o resgatados por uma nave espacial; e o monitoramento 
via satÃ©lite substitui a pomba que simboliza o fim do desastre.Lucro com livros
paradidÃ¡ticos Ã© "desanimador"
Para Shoshana Signer, a proposta do projetoDecifrando.a.terra.brÃ© de carÃ¡ter 
utÃ³pico, pois, praticamente, nÃ£o hÃ¡ interesse expressivo pelo assunto.
Em 2010, a venda de 10 tÃ-tulos da coleÃ§Ã£o somou R$ 2.254,00; no ano passado, 
o lucro caiu para R$ 1.511,00. Os Ã-ndices mais significativos, segundo 
Shoshana, correspondem Ã s vendas para a Secretaria da EducaÃ§Ã£o de SÃ£o Paulo 
e escolas do Estado, o que leva a crer que livros como os da sÃ©rie nÃ£o 
costumam chamar a atenÃ§Ã£o dos pais das crianÃ§as. "Em livrarias, que Ã© onde 
mais se pode detectar o interesse dos pais, Ã© muito difÃ-cil vender", explica a
diretora, que entende que a iniciaÃ§Ã£o cientÃ-fica das crianÃ§as atualmente Ã© 
trabalhada, em sua maior parte, pelo colÃ©gio.
Entretanto, uma vez habituados Ã  leitura dos livros, o conteÃºdo exposto em 
sala de aula nem sempre parece suficiente aos pequenos. "O Matheus 
constantemente fala que aprende muito mais coisas nos livros em casa do que nas 
aulas", conta Suellen Roth. Ã€ parte de problemas estruturais da educaÃ§Ã£o no 
Brasil, a psicÃ³loga AndrÃ©a Patapoff observa que a instruÃ§Ã£o cientÃ-fica pode
ser prejudicada pelo currÃ-culo fechado das escolas - razÃ£o pela qual 
disciplinas como ciÃªncias, quÃ-mica e fÃ-sica se tornam pouco interessantes e 
desprazerosas. Como a ciÃªncia Ã© fundamentalmente um ramo impulsionado pelo 
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questionamento, hÃ¡ ainda problemas de metodologia de ensino dessas matÃ©rias. 
"Muitas vezes, a escola forma pessoas que dÃ£o as respostas certas, mas nÃ£o 
fazem boas perguntas, porque isso nÃ£o foi adequadamente trabalhado", explica 
AndrÃ©a.
Essas faltas estratÃ©gicas do sistema de ensino tradicional brasileiro podem dar
pistas para o desinteresse de muitos pais sobre o assunto. "CiÃªncia e 
tecnologia nÃ£o sÃ£o assuntos muito valorizados no Brasil, e os pais nÃ£o podem 
repassar valores que eles prÃ³prios nÃ£o tÃªm aos filhos", comenta Shoshana 
Signer. Nesse cenÃ¡rio, os livros paradidÃ¡ticos podem colaborar com a 
motivaÃ§Ã£o das crianÃ§as em direÃ§Ã£o ao meio cientÃ-fico. "NÃ£o sÃ³ no Brasil,
existe uma carÃªncia de novos cientistas. Ao mostrar a importÃ¢ncia da ciÃªncia 
e tecnologia, esse tipo de literatura pode atrair crianÃ§as e jovens para a 
carreira cientÃ-fica", afirma a autora Teresa Florenzano.
Fonte: JB on line
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Rio de Janeiro (RJ) -A Mostra INTERARTE - InteraÃ§Ã£o, Arte e Tecnologia 
apresentarÃ¡, entre os dias 21 e 29 de abril, no Rio de Janeiro, espetÃ¡culos, 
performances, instalaÃ§Ãµes e workshops que exploram as novas possibilidades do 
uso da tecnologia nas artes. O pÃºblico do Rio de Janeiro acompanharÃ¡ uma 
programaÃ§Ã£o envolvendo circo, teatro, mÃºsica, danÃ§a, artes plÃ¡sticas e 
projeÃ§Ãµes, a preÃ§os populares e gratuitos.

O objetivo da INTERARTE Ã© mostrar, na prÃ¡tica, as confluÃªncias criativas 
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entre arte e tecnologia resultantes de pesquisas cÃªnicas envolvendo 
equipamentos como projetores, controles do videogame Wii, Kinetic, webcams, 
arduÃ-nos, sensores, spots infravermelhos e softwares de interaÃ§Ã£o. Os 
trabalhos a serem apresentados na mostra traÃ§am diretrizes de uma nova proposta
estÃ©tica e conceitual para as artes em geral. Na INTERARTE a tecnologia nÃ£o 
implica na robotizaÃ§Ã£o das artes, em uma padronizaÃ§Ã£o visual. Ela Ã© um 
instrumento para se potencializar ideias.[FOTO]
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No mÃªs de abril visitamos o museu do Ã-ndio, em Botafogo. Os professores e 
alunos tiveram a oportunidade de conversar com os Ã-ndios, danÃ§aram e foram 
pintados. Foi um dia inesquecÃ-vel para alunos e professores. Agradecemos mais 
uma vez ao Bairro Educador e ao MetrÃ´ Rio.
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 MATEMÃTICA3Âº ANO
1)Reconhecer
e utilizar caracterÃ-sticas do sistema de numeraÃ§Ã£o decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e valor posicional. 
2)Estabelecer,
num problema, trocas entre cÃ©dulas e moedas do sistema monetÃ¡rio brasileiro, 
em
funÃ§Ã£o de seus valores. 
3)Identificar
a localizaÃ§Ã£o de nÃºmeros naturais na reta numÃ©rica. 85% em 2011. 
4)Ler
horas exatas em relÃ³gio analÃ³gico ou digital. 
5)Identificar
a unidade de medida (de massa, de comprimento ou de capacidade) a ser utilizada
em situaÃ§Ãµes do cotidiano. 
6)Identificar formas geomÃ©tricas
bidimensionais, como quadrado, retÃ¢ngulo e cÃ-rculo. 
7)Calcular
o resultado de uma subtraÃ§Ã£o de nÃºmeros naturais, com ou sem recurso. 
8)Calcular
o resultado de uma adiÃ§Ã£o ou subtraÃ§Ã£o de nÃºmeros naturais. 
9)Resolver problemas com nÃºmeros naturais,
envolvendo diferentes significados da adiÃ§Ã£o ou subtraÃ§Ã£o: juntar, 
alteraÃ§Ã£o de
um estado inicial (positiva ou negativa), comparaÃ§Ã£o e mais de uma 
transformaÃ§Ã£o
(positiva ou negativa). 
10)Interpretar dados ou informaÃ§Ãµes em
representaÃ§Ãµes grÃ¡ficas tais como listas, tabelas e grÃ¡ficos. 
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4Âº ANO
1)Calcular o resultado de uma adiÃ§Ã£o ou subtraÃ§Ã£o de nÃºmeros
naturais. 
2)Calcular o resultado de uma multiplicaÃ§Ã£o ou divisÃ£o de nÃºmeros
naturais. 
3)Resolver problema com nÃºmeros naturais, envolvendo diferentes
significados da adiÃ§Ã£oou subtraÃ§Ã£o:
juntar, alterar um estado inicial (positiva ou negativa), comparar e
transformar (positiva ou negativa). 
4)Resolver problema utilizando a escrita decimal de cÃ©dulas e moedas
do sistema monetÃ¡rio brasileiro. 
5)Resolver problema com nÃºmeros naturais, envolvendo
as noÃ§Ãµes de: dezena, dÃºzia, metade, dobro ou triplo. 
6)Reconhecer e utilizar caracterÃ-sticas do sistema de
numeraÃ§Ã£o decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princÃ-pio do
valor posicional (atÃ© milhar).
7)Reconhecer a decomposiÃ§Ã£o de nÃºmeros naturais nas
diversas ordens atÃ© milhar. 
8)Identificar
a localizaÃ§Ã£o de nÃºmeros naturais na reta numÃ©rica (atÃ© 999). 
9)Calcular
o resultado de uma subtraÃ§Ã£o de nÃºmeros naturais. 
10)Resolver problema
com nÃºmeros naturais, envolvendo diferentes significados subtraÃ§Ã£o: juntar,
alterar um estado inicial (positiva ou negativa), comparar e transformar
(positiva ou negativa). 
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7Âº ANO
1)Identificar
a localizaÃ§Ã£o de nÃºmeros inteiros na reta numÃ©rica. 74,8% em 2011. 
2)Resolver
problema com nÃºmeros inteiros, envolvendo as operaÃ§Ãµes (adiÃ§Ã£o, 
subtraÃ§Ã£o,
multiplicaÃ§Ã£o, divisÃ£o). 
3)Representar
expressÃµes numÃ©ricas em diversas situaÃ§Ãµes. 
4)Resolver
problema com nÃºmeros inteiros envolvendo as operaÃ§Ãµes (adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o,
multiplicaÃ§Ã£o, divisÃ£o, potenciaÃ§Ã£o). 
5)Associar
informaÃ§Ãµes apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos grÃ¡ficos que as
representam e vice-versa. 
6)Resolver problema envolvendo informaÃ§Ãµes em tabelas
e/ou grÃ¡ficos. 
7)Analisar informaÃ§Ãµes contidas num grÃ¡fico. 
8)Resolver
problemas que envolvam porcentagem. 
9)Reconhecer
nÃºmeros opostos ou simÃ©tricos.
10)Efetuar cÃ¡lculos que envolvam operaÃ§Ãµes com
nÃºmeros inteiros (adiÃ§Ã£o, subtraÃ§Ã£o, multiplicaÃ§Ã£o, divisÃ£o e 
potenciaÃ§Ã£o).

8Âº ANO
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1)Resolver
problema envolvendo informaÃ§Ãµes apresentadas em tabelas e/ou grÃ¡ficos. 
2)Identificar
a localizaÃ§Ã£o de nÃºmeros racionais na reta numÃ©rica. 
3)Aplicar
a noÃ§Ã£o de perÃ-metro e Ã¡rea de figuras planas. 
4).Identificar
a geratriz de uma dÃ-zima periÃ³dica.
5)Reconhecer
as diferentes representaÃ§Ãµes de um nÃºmero racional.
6)Resolver
problema envolvendo noÃ§Ãµes de porcentagem (grÃ¡ficos).
7)Utilizar
as expressÃµes algÃ©bricas para generalizar propriedades das operaÃ§Ãµes
aritmÃ©ticas.
8)Calcular
o valor numÃ©rico de uma expressÃ£o algÃ©brica.
9)Escrever
uma equaÃ§Ã£o do 1Âº grau que represente uma situaÃ§Ã£o matemÃ¡tica e 
resolvÃª-la.
10)Identificar a expressÃ£o algÃ©brica que
expressa uma regularidade observada em sequÃªncia de nÃºmeros ou figuras.

PORTUGUÃŠS

3Âº ANO
QUESTÃ‚ODESCRITOR
  1Reconhecer a ordem
  alfabÃ©tica.2Identificar finalidades e funÃ§Ãµes da leitura
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  em funÃ§Ã£o do reconhecimento do suporte, do gÃªnero e da contextualizaÃ§Ã£o 
do
  texto.3Identificar assunto de um texto lido ou
  ouvido.4Localizar informaÃ§Ãµes explÃ-citas em um
  texto.5Identificar finalidades e funÃ§Ãµes da leitura
  em funÃ§Ã£o do reconhecimento do suporte, do gÃªnero e da contextualizaÃ§Ã£o 
do
  texto.6 Inferir o
  sentido de uma palavra ou expressÃ£o a partir do contexto imediato.7Localizar 
informaÃ§Ãµes explÃ-citas em um
  texto.
8Interpretar texto
  com auxÃ-lio de
  material grÃ¡fico diverso ( propagandas, quadrinhos, foto etc)9Estabelecer 
relaÃ§Ãµes de
  causa e conseqÃ¼Ãªncia entre as partes e os elementos do texto.10Interpretar 
texto com
  auxÃ-lio de material
  grÃ¡fico diverso.

4Âº
ANOPORTUGUÃŠSQUESTÃ‚ODESCRITOR 1Localizar informaÃ§Ãµes explÃ-citas em
  um texto 2lnferir sentido a uma palavra ou expressÃ£o.3lnferir o sentido de 
uma palavra ou
  expressÃ£o.4Interpretar
  texto com auxÃ-lio de material grÃ¡fico diverso.5Identificar efeitos de humor 
ou ironia.6Estabelecer relaÃ§Ãµes lÃ³gico -
  discursivas presentes no texto, marcadas por advÃ©rbios.7Distinguir um fato da
opiniÃ£o
  relativa a esse fato.8Identificar um
  conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa.9Identificar
  o tema central do texto.10Identificar o tempo verbal expresso
  em um enunciado.
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7Âº
ANOPORTUGUÃŠSQUESTÃ‚ODESCRITOR 1Localizar informaÃ§Ãµes explÃ-citas em
  um texto 2ldentificar o tema de um texto.3lnferir o
  sentido de uma palavra ou expressÃ£o.4Estabelecer
  relaÃ§Ãµes lÃ³gico-discursivas presentes no texto marcadas por advÃ©rbios,
  conjunÃ§Ãµes etc.5Identificar a
  finalidade de textos de diferentes gÃªneros..6Distinguir um fato da opiniÃ£o
  relativa a esse fato.7Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
  pontuaÃ§Ã£o e outras notaÃ§Ãµes.8Identificar a finalidade de textos de 
diferentes
  gÃªneros.9Inferir
  sentido de uma palavra ou expressÃ£o.10Reconhecer o efeito de
  sentido decorrente da escolha de uma
  determinada palavra ou expressÃ£o.

8Âº
ANOPORTUGUÃŠSQUESTÃ‚ODESCRITOR 1Identificar a finalidade de textos de diferentes
gÃªneros.2Inferir uma informaÃ§Ã£o implÃ-cita em
  um texto3Reconhecer
  nÃ-veis de registro ( formal e informal).4Inferir sentido de uma palavra ou
  expressÃ£o5Localizar informaÃ§Ãµes explÃ-cita em um texto.6Estabelecer
  relaÃ§Ãµes lÃ³gico-discursivas presentes no texto marcadas por conjunÃ§Ãµes,
  advÃ©rbios etc.7Identificar as marcas lingÃ¼Ã-sticas que
  evidenciam o locutor e o interlocutor
  de um texto.8Distinguir um fato de
  uma opiniÃ£o relativa a este fato.9Estabelecer
  relaÃ§Ã£o de causa/ conseqÃ¼Ãªncia entre partes e elementos do 
texto.10Reconhecer posiÃ§Ãµes
  distintas entre duas ou mais opiniÃµes
  relativas ao mesmo fato ou ao
  mesmo tema.

--------------------------------------------------------------------------------
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Nova IguaÃ§u abre mais de 800 vagas na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Chances sÃ£o para professores, agentes administrativos, vigias, merendeiros e 
auxiliares de merendeirosRio- A Prefeitura de Nova IguaÃ§u abre, no prÃ³ximo dia
23, inscriÃ§Ãµes para o concurso pÃºblico para preenchimento de 884 vagas no 
setor de educaÃ§Ã£o. To total, 237 vagas sÃ£o para nÃ-vel superior nos cargos de
professor I (do 6Âº ao 9Âº ano) e 181 exigem apenas o ensino mÃ©dio, sendo 146 
para professor II (da educaÃ§Ã£o infantil ao 5Âº ano) com formaÃ§Ã£o no curso 
normal, ou superior em pedagogia com habilitaÃ§Ã£o em educaÃ§Ã£o infantil. 
Atualmente a rede de ensino tem cerca de 4,5 mil professores.TambÃ©m hÃ¡ chances
para quem nÃ£o concluiu o ensino fundamental. As vagas sÃ£o para auxiliar de 
serviÃ§os gerais (159), auxiliar de merendeiro (55), vigia patrimonial (18), 
merendeiro (55) emotorista(179).Para concorrer a uma das vagas oferecidas, os 
candidatos devem acessar ositewww.consulplan.net e acessar o link do concurso, 
de 23 de abril Ã  23h59 do dia 6 de maio. O cadastro tambÃ©m poderÃ¡ ser feito 
na Central de Atendimento ao Candidato da Consulplan, que funcionarÃ¡ na Escola 
Municipal Monteiro Lobato, de segunda a sexta-feira, das 8h Ã s 17h, no perÃ-odo
de 23 de abril a 4 de maio.
AlÃ©m da inscriÃ§Ã£o, os interessados nas vagas de nÃ-vel superior devem pagar 
uma taxa de R$ 65. JÃ¡ quem tem nÃ-vel mÃ©dio precisarÃ¡ desembolsar R$ 50 e os 
candidatos Ã s vagas que exigem o ensino fundamental incompleto vÃ£o pagar uma 
taxa de R$ 35.

O edital com todas as informaÃ§Ãµes do processo seletivo pode ser consultado no 
site da Consulplan,empresaorganizadora do concurso. A Prefeitura mais uma vez 
estÃ¡ respeitando o percentual de 5% para portadores de necessidades especiais e
20% para afrodescendentes e indÃ-genas.
As provas para todos os candidatos acontecem no dia 3 de junho em dois 
horÃ¡rios, Ã s 9h e as 14h30, com duraÃ§Ã£o de trÃªs horas. A Consulplan 
divulgarÃ¡ no dia 28 de maio, o local de realizaÃ§Ã£o das provas escritas. O 
edital prevÃª, ainda, provas de tÃ-tulos para os professores e prova pratica 
para os candidatos de nÃ-vel fundamental incompleto. 
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segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novas tecnologias nÃ£o anulam a importÃ¢ncia das bibliotecas fÃ-sicas | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Novas tecnologias nÃ£o anulam a importÃ¢ncia das bibliotecas fÃ-sicas | Portal 
Aprendiz
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O Dia Online - Economia - 18 mil vagas para estudantes
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O Dia Online - Economia - 18 mil vagas para estudantes
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Descobrimos 160 mil alunos matriculados que 
inexistiam
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Descobrimos 160 mil alunos matriculados que 
inexistiam
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-dia-online-educacao-instituto-lanca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Instituto lanÃ§a acompanhamento virtual de metas de 
educaÃ§Ã£o inclusiva

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - Instituto lanÃ§a acompanhamento virtual de metas de 
educaÃ§Ã£o inclusiva
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - IntercÃ¢mbio seleciona aluno de escola pÃºblica do 
Rio para estudar no MÃ©xico
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - IntercÃ¢mbio seleciona aluno de escola pÃºblica do 
Rio para estudar no MÃ©xico
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - O Rio vai ganhar uma escola pÃºblica bilÃ-ngue
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O Dia Online - EducaÃ§Ã£o - O Rio vai ganhar uma escola pÃºblica bilÃ-ngue
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O FÃ³rum de EJA/RJ
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O FÃ³rum Ã© uma articulaÃ§Ã£o informal de educadores, educadoras,
educandos, entidades do poder pÃºblico, de universidades, de institutos de
educaÃ§Ã£o superior, de organizaÃ§Ãµes nÃ£o governamentais, de movimentos 
sociais e
de empresas privadas - todos interessados na formaÃ§Ã£o de uma rede de prÃ¡ticas
na EJA e que, em espaÃ§o plural, vÃªm se comprometendo na discussÃ£o,
fortalecimento e proposiÃ§Ã£o de caminhos para a educaÃ§Ã£o de jovens e adultos 
no
Ã¢mbito do Estado do Rio de Janeiro. Do mesmo modo, o FÃ³rum luta, com os demais
parceiros do paÃ-s, para alterar a situaÃ§Ã£o educacional de grande parte da
populaÃ§Ã£o. Incide com propostas, e vincula-se a entidades, a pessoas em nÃ-vel
nacional, da AmÃ©rica Latina e de demais paÃ-ses interessados na mesma questÃ£o.
Pretende ser, ainda, um articulador de parcerias e alianÃ§as para enfrentar o
grave problema do analfabetismo e da subescolarizaÃ§Ã£o de jovens e adultos,
especialmente buscando a formulaÃ§Ã£o de polÃ-ticas pÃºblicas e o financiamento
para as aÃ§Ãµes na Ã¡rea.

O FÃ³rum de EJA do
Rio de Janeiro, no prÃ³ximo dia 16 de
abril de 2012, realizarÃ¡ sua segunda reuniÃ£o mensal do ano.
O FÃ³rum de EJA/RJ
discutirÃ¡ no dia 16 de abril de 2012, em sua reuniÃ£o mensal, os novos
encaminhamentos da Secretaria de
Estado de EducaÃ§Ã£o (SEEDUC) para a polÃ-tica de educaÃ§Ã£o de jovens e
adultos no estadodo Rio de
Janeiro, com o Sub-SecretÃ¡rio de EducaÃ§Ã£o, professor
AntÃ´nio Neto.
O FÃ³rum,
atuando politicamente no campo da formaÃ§Ã£o continuada, vem formulando novas
estratÃ©gias de aÃ§Ã£o e tem encontrado modos de gestÃ£o que apontam 
perspectivas
de resistÃªncia capazes de interferir, em muitos casos, nas polÃ-ticas locais e
atÃ© nacionais, para que venham a ser assumidas como polÃ-ticas pÃºblicas.O 
debate livre de
ideias tem sido a prÃ¡tica do FÃ³rum EJA/RJ.

PARTICIPE!

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, gostei muito do blog, e a discussÃ£o de vocÃªs vai me ajudar bastante no 
meu projeto de pesquisa, faÃ§o Licenciatura em Pedagogia, e gostaria de 
pesquisar sobre as PolÃ-ticas de EJA da SEEDUC, em um recorte que ainda nÃ£o 
defini, e gostaria de saber se vocÃªs podem me ajudar? Tentei participar do blog
mas nÃ£o consegui entrar.

 <COMENTÃRIOS>
Caro Eric, estamos aqui para ajudar, o tel da escola Ã© 33725440. Para 
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participar do blog basta clicar em seguidores.
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O poder da palavra com a professora Claudia.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O poder da palavra
A palavra tem sua prÃ³pria energia, tem poder suficiente para mudar uma vida. 
ContÃªm uma verdade alÃ©m do que a vista consegue captar. Muitas vezes nÃ£o 
estÃ¡ relacionada ao entendimento, mas ao coraÃ§Ã£o, onde adquirem seu 
verdadeiro significado.
As palavras no coraÃ§Ã£o deslizam fluidamente no grande rio da vida e nÃ£o podem
permitir que aporias impeÃ§am a sua passagem, estagnando - as. Elas devem ser 
arrebatadoras superando todos os obstÃ¡culos e embriagando - nos.
Renda - se a palavra, nÃ£o tenha medo de expor suas idÃ©ias. Mergulhe no mundo 
dos ideais e nÃ£o se preocupe em agradar a todos, mas em nunca deixar morrer uma
pensamento, uma palavra que deveria ser dita ou escrita.
Turma 1502 e sua Oficina de LÃ-ngua Portuguesa (Poesias)
Impressionante
Mas amanhÃ£ vai chegar
O sol o dia irÃ¡ trazer
Meu coraÃ§Ã£o irÃ¡ se alegrar
Nova esperanÃ§a irÃ¡ ter
E depois do temporal
O cÃ©u azul voltarÃ¡
E o arco - Ã-ris para dizer
Que meu sonho nunca esquecerÃ¡
Cada dor ou afliÃ§Ã£o
IrÃ¡ passar
E se estivermos muito tristes
AlÃ-vio receberemos
Ao chegarmos no CIEP AdÃ£o
Jefferson Fellipe - 10 anos
Tem gente rica cheia de tristeza,
Mas tem gente pobre que canta que Ã© uma beleza

ClÃ¡udia, a musa da minha inspiraÃ§Ã£o
Meu doce, meu bombom

Minha turma Ã© boa
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Ã€s vezes tem confusÃ£o
Como toda turma que se ama de montÃ£o
Karolina de Oliveira - 10 anos[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O profissional que o mercado quer

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O mundo do trabalho vive sua maior transformaÃ§Ã£o desde a RevoluÃ§Ã£o 
Industrial e busca um novo tipo de pessoas. Agora o que vale mais Ã© ter 
formaÃ§Ã£o diversificada, ser versÃ¡til, autÃ´nomo, conectado e dono de um 
espÃ-rito empreendedorDÃ©bora Rubin
[FOTO]

Leia a reportagem na isto 
Ã©:http://www.istoe.com.br/reportagens/196912_O+PROFISSIONAL+QUE+O+MERCADO+QUER?
pathImagens=path=actualArea=internalPage
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O projeto Cineclube nas Escolas divulga .

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Prezados Professores,O projetoCineclube nas Escolasdivulga...
"SeminÃ¡rio TemÃ¡tico Imagem e Afeto"Dentro do XVI Encontro da Sociedade 
Brasileira de Estudos de Cinema e Audivisual a se realizar no Centro 
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UniversitÃ¡rio SENAC, em SÃ£o Paulo,entre 8 e 11de outubro de 2012,coordenaremos
o SeminÃ¡rio TemÃ¡tico Imagem e Afeto. Para@s que desejarem ter mais 
informaÃ§Ã£o sobre o encontro e sobre o ST favor consultarwww.socine.org.br. 
Abaixo segue resumo da proposta do ST e agradecemos se puderem repassar a 
informaÃ§Ã£o para eventuais interessad@s. LembramosqueaaprovaÃ§Ã£ode trabalhoem 
seminÃ¡rio temÃ¡tico implica a participaÃ§Ã£o nÃ£o sÃ³ durante sua 
apresentaÃ§Ã£o mas no debate que pode se estender de 3 a 6 sessÃµes, durante 
dois ou trÃªs dias do encontro.Atenciosamente, Mariana Baltar, UFF Alessandra 
BrandÃ£o, UNISUL Denilson Lopes, UFRJST Imagens e AfetosProposta de resumo 
curtoPara alguns autores, o inÃ-cio do novo milÃªnio Ã© marcado por uma virada 
afetiva (affective turn). Seria esta virada afetiva que gostarÃ-amos de examinar
e nos perguntar como os afetos se colocam no horizonte contemporÃ¢neo, como base
para nÃ£o sÃ³ pensar formas de pertencimento, comunidades, multidÃµes, mas 
tambÃ©m a estÃ©tica? Qual o papel do cinema e audiovisual na construÃ§Ã£o dessas
articulaÃ§Ãµes estÃ©ticas e polÃ-ticas doafeto, ou seja, o papel das imagens e 
sons na construÃ§Ã£o da experiÃªncia afetiva e de afetaÃ§Ã£o.Em que medida a 
discussÃ£o sobre os afetos, tanto na dimensÃ£o filosÃ³fica (que vem desde 
Spinoza) quanto numa abordagem culturalista, transitando pelos estudos de 
gÃªnero (gender), pelos estudos de performance, pelo pensamento 
pÃ³s-estruturalista, entre outras correntes, colocam questÃµes para a arte?Em 
que medida os afetos e corpos apontam para distintas formas de encenaÃ§Ã£o, 
dramaturgia, atuaÃ§Ã£o de personagens e tessituras 
narrativas/discursivas?Coordenadores:Mariana Baltar Ã© professora da graduaÃ§Ã£o
em Estudos de Midia/UFF e do PPGCOM da UFF, e editora da Contracampo (Revista da
PÃ³s-graduaÃ§Ã£o da UFF). Publicou diversos artigos em revistas acadÃªmicas 
entre eles EvidÃªncia invisÃ-vel - Blow Job, vanguarda, documentÃ¡rio e 
pornografia, na Revista Famecos (2011), e o capÃ-tulo Weeping Reality: 
Melodramatic Imagination in Contemporary Brazilian Documentary, no livro Latin 
American Melodrama. Passion, Pathos, and Entertainment (2009).Alessandra 
BrandÃ£o Ã© professora do Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em CiÃªncias da Linguagem
e do Curso de Cinema e RealizaÃ§Ã£o Audiovisual da Universidade do Sul de Santa 
Catarina. Tem publicado artigos da Ã¡rea em revistas acadÃªmicas, tais como 
Devires (2011) e CrÃ-tica Cultural (2010), e no livro da SOCINE (2006). EstÃ¡ 
atualmente co-organizando um livro sobre as polÃ-ticas do cinema latinoamericano
na contemporaneidade. Em maio de 2012, iniciarÃ¡ seu estÃ¡gio pÃ³s-doutoral no 
Centre for Wolrd Cinema, na Universidade de Leeds, Inglaterra. Ã‰ SecretÃ¡ria da
SOCINE.Denilson Lopes Ã© professor da Escola de ComunicaÃ§Ã£o da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq e autor de No CoraÃ§Ã£o do Mundo:
Paisagens Transculturais (a sair em 2012); A delicadeza: estÃ©tica, experiÃªncia
e paisagens (2007), O homem que amava rapazes e outros ensaios (2002) e NÃ³s os 
mortos: melancolia e neo-barroco (1999), organizador, ao lado de AndrÃ©a 
FranÃ§a, de Cinema, globalizaÃ§Ã£o e interculturalidade (2010) e organizador de 
O cinema dos anos 90 (2005).
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segunda-feira, 2 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olhar Digital: Nos EUA, 80% dos professores usam mÃ-dias sociais e metade deles 
leva recurso para sala de aula

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Olhar Digital: Nos EUA, 80% dos professores usam mÃ-dias sociais e metade deles 
leva recurso para sala de aula
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OlimpÃ-ada Nacional de Oceanografia - III ONO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Oceanografia no Brasil Ã© considerada uma ciÃªncia recente e que vem 
experimentando franca expansÃ£o. Apesar, de termos sido colonizados atravÃ©s da 
zona costeira, onde se estabeleceram os primeiros nÃºcleos habitacionais, e 
ainda por ser nessa regiÃ£o que vive mais de 60% da populaÃ§Ã£o brasileira, o 
conhecimento dos ambientes marinhos e costeiros e seus recursos nÃ£o vinha 
merecido a devida atenÃ§Ã£o por parte do Governo Brasileiro, nem mesmo pelas 
diferentes unidades da federaÃ§Ã£o. AtÃ© meados dos anos 90 eram raras as 
Universidades brasileiras que vinham atuando nessa Ã¡rea de conhecimento de 
forma efetiva, as quais desconsideravam quase que por completo a formaÃ§Ã£o de 
profissionais de nÃ-vel superior para atuar nessa Ã¡rea. AtÃ© o ano de 1999 
havia no Brasil somente 3 cursos de graduaÃ§Ã£o em Oceanografia. Da mesma forma,
atualmente, sÃ£o poucas as instituiÃ§Ãµes governamentais nacionais que vÃªm 
atuando de forma clara e permanente na exploraÃ§Ã£o e proteÃ§Ã£o desse 
importante ecossistema. A mentalidade marÃ-tima, muito presente atÃ© mesmo nos 
dias de hoje nos paÃ-ses que colonizaram o Brasil (Portugal e Espanha), 
encontra-se ausente nos mais importantes segmentos da populaÃ§Ã£o nacional, 
inclusive, em importantes centros histÃ³ricos e culturais do litoral brasileiro.
As escolas, tanto de ensino fundamental como mÃ©dio, nÃ£o trabalham o tema 
oceanografia em seus planos curriculares, apenas tÃ³picos pincelados de 
matÃ©rias clÃ¡ssicas da educaÃ§Ã£o, em atendimento aos Planos Curriculares 
Nacionais - PCNs/MEC. Apesar da importÃ¢ncia que o mar tem para um paÃ-s, como o
Brasil que detÃ©m uma das mais extensas costas e maiores Ã¡reas em mar 
territorial, detentor de uma imensidade de riquezas naturais, sua populaÃ§Ã£o 
nÃ£o tem acesso nem Ã© incentivada a conhecÃª-lo.
Por outro lado, por parte da formaÃ§Ã£o e atuaÃ§Ã£o profissional, a Oceanografia
vem experimentando uma rÃ¡pida e merecida valorizaÃ§Ã£o, como pode ser avaliado 
pela implantaÃ§Ã£o de novos cursos de graduaÃ§Ã£o, que aumentaram de trÃªs para 

Página 578



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
treze, num perÃ-odo de somente doze (12) anos. No Ã¢mbito governamental, 
importantes aÃ§Ãµes conquistaram a incorporaÃ§Ã£o da Zona EconÃ´mica Exclusiva -
ZEE ao mar territorial brasileiro nesta Ãºltima dÃ©cada, alÃ©m de mais de 2/3 da
Plataforma Estendida pleiteada na ocasiÃ£o junto Ã  ONO, Ã¡rea em que o Brasil 
tem o potencial de explorar importantes recursos vivos e nÃ£o vivos. Prova disso
Ã© a criaÃ§Ã£o por parte do Governo Federal doa MinistÃ©rio da Pesca e 
Aquicultura (antes Secretaria Especial de AqÃ¼icultura e Pesca), bem como a 
abertura da exploraÃ§Ã£o de petrÃ³leo e gÃ¡s natural no mar brasileiro Ã  
iniciativa privada.
Existe ainda uma grande lacuna, no ensino bÃ¡sico e na educaÃ§Ã£o informal do 
povo brasileiro, principalmente a parcela que vive em zonas litorÃ¢neas e muitas
vezes se sustenta com atividades voltadas ao mar. Neste sentido apresenta-se a 
proposta de continuidade OlimpÃ-ada Nacional de Oceanografia - III ONO, 
timidamente implantada em 2006 e com considerÃ¡veis melhorias e grande aumento 
de pÃºblico em 2008 e que, acreditamos, possa suprir algumas demandas 
histÃ³ricas apresentadas por esta importante Ã¡rea de conhecimento. Acredita-se 
que o rÃ¡pido crescimento que a Oceanografia vem presenciando, especialmente na 
Ãºltima dÃ©cada, possa ser acelerado com o estabelecimento de um importante 
instrumento e/ou estratÃ©gia que visa ampliar o conhecimento e inserÃ§Ã£o do mar
brasileiro ao cotidiano nacional, especialmente junto ao pÃºblico jovem que num 
futuro prÃ³ximo serÃ¡ o responsÃ¡vel e gestor deste imenso patrimÃ´nio Nacional.
Nesta ediÃ§Ã£o da ONO de Ã¢mbito Nacional, espera-se contar com a participaÃ§Ã£o
muito maior de escolas e alunos, obtendo-se o envolvimento prÃ³ximo a 10.000 
alunos do ensino fundamental 8o. e 9Âº. anos (7a e 8 a sÃ©ries) e mÃ©dio de todo
o Brasil, o que deverÃ¡ promover uma considerÃ¡vel socializaÃ§Ã£o do 
conhecimento do mar brasileiro nas cidades especialmente 
litorÃ¢neas.http://www.aoceano.org.br/ono2012/
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ONU cria espaÃ§o na internet para receber sugestÃµes do pÃºblico sobre a 
conferÃªncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A sociedade civil poderÃ¡ fazer recomendaÃ§Ãµes aos chefes de Estado que se 
reunirÃ£o em junho na Rio+20, a conferÃªncia da ONU sobre desenvolvimento 
sustentÃ¡vel.
Segundo o embaixador AndrÃ© CorrÃªa do Lago, negociador-chefe da delegaÃ§Ã£o 
brasileira para a Rio+20, serÃ¡ lanÃ§ada no prÃ³ximo dia 16 uma plataforma 
virtual na qual serÃ£o debatidas dez Ã¡reas relacionadas ao tema principal da 
conferÃªncia. Entre elas estÃ£o erradicaÃ§Ã£o da pobreza, seguranÃ§a alimentar, 
energia, florestas e crise econÃ´mica.
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Vinte e sete universidades -- sendo nove brasileiras, nove de outros paÃ-ses em 
desenvolvimento e nove de paÃ-ses desenvolvidos -- foram convidadas a discutir 
as propostas, mas, segundo o embaixador, outras instituiÃ§Ãµes tambÃ©m poderÃ£o 
participar.
ApÃ³s um mÃªs de debates, as recomendaÃ§Ãµes serÃ£o colocadas em votaÃ§Ã£o 
online. As mais populares serÃ£o entÃ£o levadas para nova discussÃ£o em um 
evento que o governo brasileiro promoverÃ¡ de 16 a 19 de junho no Riocentro, no 
Rio, com a participaÃ§Ã£o de organizaÃ§Ãµes nÃ£o governamentais, acadÃªmicos, 
empresÃ¡rios e outros representantes da sociedade civil.
Batizado de "DiÃ¡logos para o Desenvolvimento SustentÃ¡vel", esse evento 
antecede a reuniÃ£o de cÃºpula da Rio+20.
Ao fim desse processo, serÃ£o escolhidas trÃªs sugestÃµes em cada uma das dez 
Ã¡reas debatidas. Essas recomendaÃ§Ãµes serÃ£o entÃ£o lidas para os chefes de 
Estado e demais representantes que se reunirÃ£o no Riocentro para negociar o 
documento final da conferÃªncia.
"A ONU estÃ¡ estudando a possibilidade de acompanhar essas recomendaÃ§Ãµes de 
maneira formal", disse CorrÃªa do Lago em evento sobre a Rio+20 nesta 
quarta-feira, no Rio, ressaltando, porÃ©m, que caberÃ¡ Ã  sociedade civil fazer 
pressÃ£o sobre os governantes.
"A ideia nÃ£o Ã© que sejam recomendaÃ§Ãµes para o documento [da conferÃªncia], 
mas sim para a forma como os chefes de governo conduzirÃ£o as questÃµes no 
futuro", explicou.
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A orkutizaÃ§Ã£o do Instagram e a natureza gregÃ¡ria da internet - Alexandre 
Matias - Link - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A orkutizaÃ§Ã£o do Instagram e a natureza gregÃ¡ria da internet - Alexandre 
Matias - Link - Estadao.com.br
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quinta-feira, 5 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pais e alunos acusam professores de fraudar avaliaÃ§Ã£o de SP que dÃ¡ bÃ´nus 
salarial | Portal Aprendiz
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pais e alunos acusam professores de fraudar avaliaÃ§Ã£o de SP que dÃ¡ bÃ´nus 
salarial | Portal Aprendiz
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Paladar e divisÃ£o no EI.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em uma Ãºnica atividade foi possÃ-vel trabalhar com alunos de EducaÃ§Ã£o 
Infantil, divisÃ£o e paladar.
As professores levaram diversos alimentos, estimularam e orientaram seus alunos 
a dividirem em porÃ§Ãµes iguais. Depois , os pequenos puderam provar vÃ¡rios 
alimentos para diferenciar quais eram doces, quais eram salgados e quais eram 
azedos. A atividade foi um sucesso, os alunos puderam ter a experiÃªncia 
prÃ¡tica mediados por seus professores. EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© assim!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Nossos lindos!!! Ou melhor... nossas lindas!!! CadÃª os homens desta turma, 
Micha???
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PÃ© de vento!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turminha da professora Gwendolyn , em momento de estudos com a educopÃ©dia. As
crianÃ§as adoram e as atividades continuam na sala de aula.

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa: 79% dos jovens que usam internet no Brasil sÃ£o membros do Facebook - 
O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pesquisa: 79% dos jovens que usam internet no Brasil sÃ£o membros do Facebook - 
O Globo
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Petrobras prorroga inscriÃ§Ã£o para 11.671 vagas nos cursos gratuitos do Prominp
em todo o paÃ-s

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Petrobras prorrogou atÃ© o prÃ³ximo domingo (15/04) as inscriÃ§Ãµes para 
11.671 vagas nos cursos gratuitos do Programa de MobilizaÃ§Ã£o da IndÃºstria 
Nacional de PetrÃ³leo e GÃ¡s Natural (Prominp) - que estavam previstas para 
terminar nesta quinta-feira (12/04).
O Rio Ã© o estado com mais oportunidades. SÃ£o 4.602 chances para todas as 
escolaridades. HÃ¡ chances tambÃ©m no Amazonas (562 vagas), Bahia (920), CearÃ¡ 
(212), EspÃ-rito Santo (387), MaranhÃ£o (130) , Minas Gerais (180), Mato Grosso 
do Sul (708), Pernambuco (384), Rio Grande do Norte (485), Rio Grande do Sul 
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(1.192), Santa Catarina (524), Sergipe (364) e SÃ£o Paulo (1.021).
Para os cursos de nÃ-vel bÃ¡sico, a inscriÃ§Ã£o custarÃ¡ R$ 25. Nos nÃ-veis 
mÃ©dio e tÃ©cnico, R$ 42. Para as categorias de nÃ-vel superior, o valor serÃ¡ 
de R$ 63. Os candidatos devem ter idade a partir de 18 anos, alÃ©m de preencher 
os prÃ©-requisitos do curso desejado. As inscriÃ§Ãµes podem ser feitas no site 
do Prominp (www.prominp.com.br). O processo serÃ¡ executado pela FundaÃ§Ã£o 
Cesgranrio.
As 11.671 vagas estÃ£o assim distribuÃ-das: 7.335 para cursos gratuitos de 
nÃ-vel bÃ¡sico; 3.706 para os de nÃ-vel mÃ©dio e tÃ©cnico; e 630 para as 
categorias de nÃ-vel superior. Em categorias especÃ-ficas dos nÃ-veis mÃ©dio e 
superior, hÃ¡ oferta de vagas para pessoas com deficiÃªncia (63). Os candidatos 
aprovados que estiverem desempregados durante o curso receberÃ£o uma 
bolsa-auxÃ-lio mensal no valor de R$ 300 (cursos de nÃ-vel bÃ¡sico), R$ 600 
(nÃ-veis mÃ©dio e tÃ©cnico) e R$ 900 (nÃ-vel superior).
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PolÃ-ticas pÃºblicas de leitura devem incluir os professores | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PolÃ-ticas pÃºblicas de leitura devem incluir os professores | Portal Aprendiz
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ponto facultativo dia 30!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DECRETO N.Âº 35463 DE 20 DE ABRIL DE 2012
Estabelece ponto facultativo nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no dia 30 de
abril de 2012.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais,
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DECRETA:

Art. 1.Âº O ponto serÃ¡ facultativo nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no 
dia 30 de abril de 2012, excluÃ-dos desta previsÃ£o os expedientes nos Ã³rgÃ£os 
cujos serviÃ§os nÃ£o admitam paralisaÃ§Ã£o.

Art. 2.Âº Este Decreto entra em vigor na data da sua publicaÃ§Ã£o.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2012; 448.Âº ano de fundaÃ§Ã£o da Cidade.

EDUARDO PAES
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃªmio de sustentabilidade tem prazo de inscriÃ§Ãµes prorrogado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Foi prorrogado atÃ© o dia 13 de abril o prazo de inscriÃ§Ãµes para a primeira 
ediÃ§Ã£o do GreenProject Awards (GPA) Brasil, que contempla projetos e trabalhos
sobre sustentabilidade.Segundo a organizaÃ§Ã£o da premiaÃ§Ã£o, formada pelo 
Instituto Nacional de Tecnologia (INT)
e pela GCI Portugal, o adiamento se deveu ao grande nÃºmero de pedidos de 
proponentes.
AlÃ©m de atuar como complemento de um movimento de conscientizaÃ§Ã£o para a 
importÃ¢ncia
 entidades, pessoas ou instituiÃ§Ãµes geradoras de informaÃ§Ã£o com mensagens 
prÃ³-sustentabilidade.
O GPA Brasil contempla as categorias Iniciativa Jovem, Pesquisa e 
Desenvolvimento, Produto ouServiÃ§o e Campanha de MobilizaÃ§Ã£o. Podem 
participar iniciativas ou projetos criados e desenvolvidospor jovens (atÃ© 24 
anos); produtos ou serviÃ§os jÃ¡ implementados nas Ã¡reas de desenvolvimento 
social,econÃ´mico, Ã©tico e ambiental; campanhas e aÃ§Ãµes de sensibilizaÃ§Ã£o e
informaÃ§Ã£o e projetos que jÃ¡tenham sido objeto de dissertaÃ§Ã£o ou 
publicaÃ§Ã£o.
As inscriÃ§Ãµes podem ser feitas no sitewww.gpabrasil.com.br,onde tambÃ©m estÃ¡ 
disponÃ-vel o
regulamento completo do prÃªmio. A cerimÃ´nia para entrega dos prÃªmios foi 
mantida no dia
19 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, na vÃ©spera da ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes
Unidas sobre o
Desenvolvimento SustentÃ¡vel - Rio+20 -, reforÃ§ando o movimento contra a 
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pobreza e a exclusÃ£o social.
A premiaÃ§Ã£o conta, ainda, com o apoio do MinistÃ©rio da CiÃªncia, Tecnologia e
InovaÃ§Ã£o, do MinistÃ©rio
do Meio Ambiente, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro.
Fonte(s):MCTI
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Ã€ procura de crianÃ§as superdotadas - O Globo
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Ã€ procura de crianÃ§as superdotadas - O Globo
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Programa 5S
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[FOTO]

[FOTO]
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Programa Amigos do Zippy em sua escola
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

INFORMATIVO 02 AZ RJ 2012 - 16.04.2012
[FOTO]

parceiras da 1Âª,2Âª, 4Âª e 6Âº CRE!
Conforme combinado, comunicamosÃ quelas que fizeram a inscriÃ§Ã£o de suas 
professoraspara participar do Programa Amigos do Zippy em sua escola, que:a 
capacitaÃ§Ã£o se iniciarÃ¡ na prÃ³xima 3Âª feira, e seguirÃ¡nasdatas abaixo e 
nos perÃ-odos damanhÃ£ ( 7.30 a 11.30) outarde ( 13 as 17 hrs)
Abril :FB1- 17/04 - 3Âª feira prÃ³ximaLocal ( escola anexa a 1Âª CRE):AuditÃ³rio
da E.M. Vicente LicÃ-nio CardosoRua Edgar Godilho, 63 PraÃ§a MauÃ¡( MetrÃ´ 
Uruguaiana/ Rua Venezuela e Sacadura Cabral / Rua Acre) - vejam mapa em 
anexoeFB2- 26/04 - 5Âª feira----------------sala 350No CASS - Rua Afonso 
Cavalcante, 455Maio :FB 3- 03/05 - 5Âª feira----------------sala 155FB 4- 15/05 
-3Âª feira --------------sala 350
Ã‰ importante lembrar que a presenÃ§a nos 4 seminÃ¡rios da FormaÃ§Ã£o BÃ¡sica ( 
16 hrs) Ã© condiÃ§Ã£o para a aplicaÃ§Ã£o do programa.Os 4 seminÃ¡rios de 
FormaÃ§Ã£o Continuada ( 4 x 4 hrs) serÃ£o em datas a serem informadas nos meses 
de junho, julho, setembro e dezembro.
Aproveitamos para comunicar que as professoras levarÃ£oos termos de 
responsabilidade das escolas, dos tutores e deles professores, para serem 
assinados e retornados na semana que vem na FB 2.
Todo o material do professor serÃ¡ entregue nas capacitaÃ§Ãµes.
Qualquer dÃºvida me liguem!
AbraÃ§o a todas e boa semana!
Juliana Fleury
Desenvolvimento de Parcerias
ASEC - AssociaÃ§Ã£o pela SaÃºde Emocional de CrianÃ§as
parcerias@asecbrasil.org.brwww.amigosdozippy.org.br
Cel # 55 21 88943766
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Programa busca jovens embaixadores ambientais | Portal Aprendiz
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Programa busca jovens embaixadores ambientais | Portal Aprendiz
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Quanto vale o dinheiro na sala de aula?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Quanto vale o dinheiro na sala de aula?
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ReforÃ§o e tecnologia !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nosso reforÃ§o escolar trabalhamos com o uso das tecnologias para motivar , 
desenvolver o raciocÃ-nio lÃ³gico e a memÃ³ria. Desde cedo os alunos sÃ£o 
levados a utilizar os recursos em sala de aula. Nas fotos abaixo podemos ver os 
alunos  em aÃ§Ã£o.
[FOTO]

[FOTO]
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SÃƒO PAULO - Inspirado na reforma educacional realizada em Nova York, em 2002, 
um projeto piloto que introduz na escola um coordenador, para ajudar pais de 
alunos, e tutores, para auxiliar professores em sala de aula e coordenadores, 
vai ser ampliado e, em breve, chegarÃ¡ ao Rio e ao EspÃ-rito Santo. Fruto da 
parceria entre a FundaÃ§Ã£o ItaÃº Social, prefeituras e governos, a iniciativa 
jÃ¡ estÃ¡ em andamento em SÃ£o Paulo e em GoiÃ¡s.
O projeto piloto vai ser adotado em 1.140 instituiÃ§Ãµes de ensino e creches da 
rede pÃºblica. Cada uma delas receberÃ¡ a figura de, pelo menos, um dos trÃªs 
novos profissionais introduzidos no cotidiano escolar pelo programa ExcelÃªncia 
em GestÃ£o Educacional.
Esses novos personagens representam duas das oito principais medidas da reforma 
educacional executada em Nova York e de mais fÃ¡cil adoÃ§Ã£o no Brasil.
Em SÃ£o Paulo, primeira cidade a receber o projeto, dez escolas da Zona Leste, 
regiÃ£o considerada de alta vulnerabilidade social, receberam, durante trÃªs 
anos, o reforÃ§o de tutores e tambÃ©m de coordenadores de pais.
Os professores de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica interessados em aderir ao 
projeto passaram a a ter o apoio de tutores, contratados pela FundaÃ§Ã£o ItaÃº 
Social. Eles entravam em sala de aula para observar de perto as deficiÃªncias e 
dificuldades de professores, assim como as boas iniciativas que poderiam servir 
de exemplo para os demais.
Mesmo com cinco anos de experiÃªncia em sala de aula, Cintia Dias Marei, 
professora de LÃ-ngua Portuguesa da Escola Estadual Aquilino Ribeiro, em SÃ£o 
Paulo, sentiu que precisava de ajuda para melhorar o desempenho de suas turmas. 
Ela enfrentava a indisciplina dos alunos e o desafio de alfabetizar em torno de 
15 alunos da 6 sÃ©rie que nÃ£o sabiam ler.
- Os tutores deram ideias de leituras e de formaÃ§Ã£o de grupos de trabalho na 
sala de aula para atrair o interesse dos alunos. Os tutores tambÃ©m me ajudaram 
a criar questÃµes de provas e a sistematizar os resultados, para que eu soubesse
quantos alunos foram mal e entendesse a razÃ£o disso - detalha Cintia.
Professor de PortuguÃªs da escola Aquilino Ribeiro hÃ¡ seis anos, CÃ-cero 
Leonardo do Nascimento diz que os tutores ajudaram a encontrar novas maneiras de
lidar com a leitura e a produÃ§Ã£o de textos:
- Passei a trabalhar contos de suspense usando histÃ³rias em quadrinho para 
atrair os alunos, por exemplo. E, na sala de aula, antes eu falava, e os alunos 
ouviam. Hoje, eles participam mais. Eu sou sÃ³ o mediador - relata CÃ-cero.
Os coordenadores, profissionais que atuam em cada escola ajudando na formaÃ§Ã£o 
dos professores, tambÃ©m tiveram a ajuda dos tutores nos Ãºltimos trÃªs anos.
- O coordenador, Ã s vezes, Ã© desviado da funÃ§Ã£o dele e acaba tendo que 
cuidar da merenda, de fechar portÃ£o, de funÃ§Ãµes burocrÃ¡ticas. A proposta da 
tutoria Ã© ajudar esse profissional a priorizar a rotina pedagÃ³gica, a fazer um
diagnÃ³stico da escola e o planejamento do ano - explica a especialista em 
gestÃ£o educacional da FundaÃ§Ã£o ItaÃº Social, Maria Carolina Nogueira Dias.
AlÃ©m de SÃ£o Paulo, GoiÃ¡s adotou esse tipo de tutor, porÃ©m, em escala maior, 
jÃ¡ que cerca de 1.100 escolas participam do projeto piloto.
Com o objetivo de aumentar a interaÃ§Ã£o entre pais e escolas, colÃ©gios que 
participam do projeto contam com a ajuda dos coordenadores de pais. SÃ£o pessoas
que conhecem bem a comunidade e nÃ£o sÃ£o, necessariamente, pais de alunos. Elas
recebem os estudantes na porta, conversam com os pais, procuram convencÃª-los a 
participar das reuniÃµes periÃ³dicas e podem atÃ© ir Ã  casa da famÃ-lia quando 
notam algum problema com o aluno.
- Queremos que esse profissional trate com alunos que estÃ£o propensos Ã  
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evasÃ£o ou que tÃªm baixo rendimento escolar - disse o secretÃ¡rio de EducaÃ§Ã£o
do EspÃ-rito Santo, Klinger Barbosa Alves.
Ainda neste primeiro semestre, coordenadores de pais vÃ£o atuar em 15 escolas 
estaduais de ensino fundamental e mÃ©dio em cinco cidades da RegiÃ£o 
Metropolitana de VitÃ³ria, no EspÃ-rito Santo.
No Rio, os coordenadores de pais terÃ£o uma participaÃ§Ã£o distinta: vÃ£o ajudar
no atendimento de famÃ-lias cujos filhos frequentam cerca de 20 creches 
municipais apenas uma vez por semana.
A FundaÃ§Ã£o ItaÃº Social ainda estÃ¡ avaliando os resultados do projeto em SÃ£o
Paulo, onde o piloto se encerra este ano. Agora, a entidade estÃ¡ prestando 
assessoria Ã  Secretaria de EducaÃ§Ã£o, para que o processo de tutoria possa ser
replicado pelo governo do estado independentemente da fundaÃ§Ã£o. Mas pessoas 
que participaram da iniciativa jÃ¡ apontam avanÃ§os.
- Hoje, 95% dos pais comparecem Ã s reuniÃµes na escola. Antigamente, sÃ³ se 
falava da indisciplina dos alunos nestes encontros. Agora, fala-se mais das 
notas, e os pais ficam informados sobre o aprendizado dos filhos - relata a 
coordenadora de pais Maria Aparecida Alexandre CustÃ³dio.
Segundo ela, as visitas Ã s casas dos alunos tambÃ©m deram resultado: depois de 
uma delas, uma mÃ£e que nÃ£o participava das reuniÃµes se engajou tanto que 
voltou a estudar e concluiu o ensino mÃ©dio na mesma escola onde o filho estuda.
AlÃ©m disso, os pais reconhecem a importÃ¢ncia de um entrosamento maior com a 
escola.
- NÃ£o adianta ter o trabalho sÃ³ da escola com o aluno ou sÃ³ do pai com o 
aluno. Tem que haver um vÃ-nculo maior - afirma a agente comunitÃ¡ria de saÃºde 
Maria Vanmaira Nascimento, mÃ£e de JosÃ© Mateus, que estuda numa das escolas 
integrantes do projeto.
Cidineia Carvalho Oliveira, mÃ£e do estudante Willian Carvalho de Souza Lima, de
11 anos, ressalta que a coordenadora de pais ajudou quando o filho recebeu 
ameaÃ§as de um colega e tambÃ©m quando ele foi agredido por outro aluno.
- O contato agora Ã© maior. Na reuniÃ£o de pais, nÃ£o dÃ¡ tempo de falar tudo, 
e, Ã s vezes, vocÃª quer falar em particular com alguÃ©m da escola - observa 
Cidineia, referindo-se Ã  importÃ¢ncia de existir na escola uma outra forma de 
obter apoio.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resolucao-n-1233-de-4-de-abril-de-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RESOLUÃ‡ÃƒO NÂº 1.233, DE 4 DE ABRIL DE 2012  Institui a placa de homenagem, 
agradecimento e reconhecimento ao servidor pÃºblico municipal da Cidade do Rio 
de Janeiro.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Art. 1Âº Fica instituÃ-da no Ã¢mbito da Cidade do Rio de Janeiro a Placa de 
homenagem, agradecimento e reconhecimento ao servidor pÃºblico, ativo ou inativo
da Cidade do Rio de Janeiro que tenha se destacado no exercÃ-cio de suas 
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atividades.

 1Âº SÃ£o considerados servidores pÃºblicos municipais para efeitos da homenagem
instituÃ-da por esta ResoluÃ§Ã£o todos aqueles que integram ou tenham integrado 
o quadro de servidores da administraÃ§Ã£o pÃºblica direta e indireta do 
MunicÃ-pio.

 2Âº A Placa serÃ¡ acompanhada do Diploma correspondente Ã  honraria.

 3Âº O modelo da Placa serÃ¡ estabelecido pela Mesa Diretora da CÃ¢mara 
Municipal do Rio de Janeiro.

Art. 2Âº A indicaÃ§Ã£o do Servidor serÃ¡ feita atravÃ©s de requerimento de 
Vereador e votada em plenÃ¡rio, contendo o apoiamento de, no mÃ-nimo, um terÃ§o 
dos vereadores.

ParÃ¡grafo Ãºnico. Cada Vereador terÃ¡ direito a uma indicaÃ§Ã£o por ano.

Art. 3Âº A entrega da Placa serÃ¡ realizada em SessÃ£o Solene, preferencialmente
no mÃªs de outubro, data de comemoraÃ§Ã£o do Dia do Servidor PÃºblico.

Art. 4Âº Os agraciados com a Placa terÃ£o seus nomes inseridos em livro prÃ³prio
e nos Anais desta CÃ¢mara Municipal.

Art. 5Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

CÃ¢mara Municipal do Rio de Janeiro, em 4 de abril de 2012

Vereador JORGE FELIPPE
Presidente

Este texto nÃ£o substitui o publicado no DiÃ¡rio Oficial de05/04/2012
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resolucao-sme-n-1181-de-04-de-abril-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RESOLUÃ‡ÃƒO SME N.Âº 1181 , DE 04 DE ABRIL DE 2012.      DispÃµe sobre a 
implementaÃ§Ã£o do Programa GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico e ParalÃ-mpico, 
instituÃ-do no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, por intermÃ©dio do
Decreto n.Âº 35.261, de 19 de marÃ§o de 2012.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhes sÃ£o 
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conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e;CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.Âº 
35.261, de 19 de marÃ§o de 2012;CONSIDERANDO a necessidade de integrar o 
desenvolvimento acadÃªmico e esportivo formando talentos na vida e no 
esporte;CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer uma polÃ-tica de descoberta e 
desenvolvimento de talentos esportivos e paraesportivos na Rede PÃºblica do 
Sistema Municipal de Ensino na Cidade do Rio de Janeiro;CONSIDERANDO a 
necessidade de garantir aos adolescentes o direito Ã  educaÃ§Ã£o de qualidade, 
para que se tornem competentes autÃ´nomos e solidÃ¡rios;CONSIDERANDO a 
necessidade de promover os princÃ-pios e os valores fundamentais do Olimpismo e 
Paralimpismo, o desenvolvimento do movimento OlÃ-mpico e ParalÃ-mpico, bem como 
os mÃ©ritos esportivos e paraesportivos do grande festival internacional da 
juventude constituÃ-do pelos Jogos; eCONSIDERANDO, ainda, a necessidade de 
assegurar a igualdade aos adolescentes respeitando suas diferenÃ§as;RESOLVE:Art.
1Âº. A E/SUBE/CRE (01.23.004) Escola Municipal Juan Antonio Samaranch passa a 
integrar o Programa GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico e ParalÃ-mpico.Art. 2Âº. 
Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o, produzindo efeitos 
financeiros a partir de 1 de fevereiro de 2012.Rio de Janeiro, 04 de abril de 
2012CLAUDIA COSTIN
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<POSTAGEM>
segunda-feira-9-de-abril-de-2012-2047.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 segunda-feira, 9 de abril de 2012 20:47 INSTITUTO HISTÃ“RICO E GEOGRÃFICO 
 BAIXADA DE IRAJÃ   Resenha DIGITAL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ComeÃ§a no prÃ³ximo dia 16 de abril a ser montada a ediÃ§Ã£o do numero 3 - 
trimestre abril-junho - da revista RESENHA DIGITAL do IHGBI.Nesta ocasiÃ£o 
estamos convidando a apresentaÃ§Ã£o de trabalhos a esta ediÃ§Ã£o, os quais sejam
enviados por este e-mail atÃ© o dia 30 do corrente.Os trabalhos, em todos os 
campos do conhecimento, independente da formaÃ§Ã£o acadÃªmica ou nÃ£o-acadÃªmica
de seus autores, por afinidade aos objetivos da revista RESENHA DIGITAL, mesmo 
que tenham por base mais ampla, deverÃ£o focar relaÃ§Ãµes com a Baixada de 
IrajÃ¡ ou seus 38 bairros (relaÃ§Ã£o abaixo).Sempre que possÃ-vel, pedimos que 
na remessa os trabalhos sejam acompanhados de quadros e icnografias, com seus 
comentÃ¡rios, destinados a ilustraÃ§Ã£o da sua publicaÃ§Ã£o.Para esta prÃ³xima 
ediÃ§Ã£o ainda se encontra em aberto a matÃ©ria de capa, a qual, especialmente 
focada na divulgaÃ§Ã£o de conhecimentos da regiÃ£o objeto da publicaÃ§Ã£o, em 
mÃ-nimo de 5 a Maximo de 15 laudas (arial 10) sejam antecipadamente, atÃ© 20 de 
abril, informada a intenÃ§Ã£o de envio a publicaÃ§Ã£o, tema e titulo, e matÃ©ria
encaminhada atÃ© 28 de abril. Para orientaÃ§Ã£o quanto Ã  forma de produÃ§Ã£o da
matÃ©ria titulo, abaixo sÃ£o descritos detalhe a serem observados.A revista 
RESENHA, alÃ©m de receber trabalhos ao seu corpo principal, possui tambÃ©m 
espaÃ§o, em seÃ§Ãµes, destinados a: ACADEMIA para trabalhos de nÃ-vel 
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universitÃ¡rio; ENSAIO para trabalhos de nÃ-vel mÃ©dio - tÃ©cnico; PRIMEIRO 
PASSO, para trabalhos de nÃ-vel fundamental; COMENTADO, para crÃ´nicas de todos 
os nÃ-veis de formaÃ§Ã£o; LEMBRANDO, para artigos memoriais, tambÃ©m em todos os
nÃ-veis de formaÃ§Ã£o; HISTORIA EM IMAGEM, para artigos de descriÃ§Ã£o 
histÃ³rica e ilustrativa de fotos e imagens antigas ligadas a Baixada de IrajÃ¡ 

 (devem ser acompanhadas das respectivas fotos e imagens); ALÃ‰M DE IRAJÃ: 
MatÃ©rias com foco nas demais regiÃµes da Cidade do Rio Janeiro e Baixada 
Fluminense; ESPAÃ‡O FINAL, crÃ´nica temÃ¡tica a fatos, costumes e curiosidades 
sobre a Baixada de IrajÃ¡ para fecho da ediÃ§Ã£o, em uma lauda (ari al 10) e; 
OPINIÃƒO DO LEITOR: comentÃ¡rios e opiniÃµes sobre artigos publicados, a revista
RESENHA e o IHGBI.Para essas seÃ§Ãµes, em particular as trÃªs primeiras, 
incentivamos a mestres e professores a estimular seus alunos nestas produÃ§Ãµes.
Muito especialmente aos educadores dos nÃ-veis mÃ©dio e fundamental, convidamos 
Ã  promoÃ§Ã£o de concursos de resenha e redaÃ§Ã£o para os quais serÃ¡ 
premiaÃ§Ã£o a publicaÃ§Ã£o em destaque na revista RESENHA DIGITAL que, pela sua 
forma de distribuiÃ§Ã£o, tem neste momento 3.000 exemplares em distribuiÃ§Ã£o.Em
especial a produÃ§Ã£o acadÃªmica e mÃ©dia, observamos ser a Baixada de IrajÃ¡ 
Ã¡rea de poucas produÃ§Ãµes e aberta ao inÃ©dito e potencial representatividade 
acadÃªmica.Observamos que o IHGBI / RESENHA nÃ£o estabelece nenhuma retenÃ§Ã£o 
de direitos de publicaÃ§Ã£o, deixando aos autores a negociaÃ§Ã£o de seus 
direitos autorais com outros meios editoriais.A revista RESENHA Ã© aberta a 
todas as instituiÃ§Ãµes de ensino, as quais poderÃ£o dela fazer uso em 
promoÃ§Ã£o de atividades pedagÃ³gicas e culturais e assim, de modo geral os 
trabalhos nela apresentados sÃ£o tambÃ©m de mesma forma livres a reproduÃ§Ã£o e 
distribuiÃ§Ã£o, desde que sem fim comercial. Entretanto, caso seja desejo dos 
autores de suas matÃ©rias Ã  preservaÃ§Ã£o dos princÃ-pios de direitos de 
autoria, solicitamos o manifesto desta condiÃ§Ã£o para que possamos incluir ao 
texto as respectivas notas de reservas de direitos de texto e/ou imagens.A 
revista RESENHA DIGITAL, como todas as atividades do IHGBI, e de finalidade 
voluntÃ¡ria e sem fins de lucro ou remuneraÃ§Ã£o.NOTA: OIHGBI / RESENHA nÃ£o 
assume nenhuma responsabilidade quanto aos conteÃºdos expressos, entretanto, na 
preservaÃ§Ã£o de uma reputaÃ§Ã£o editorial, ele se reserva Ã  negativa de 
publicar matÃ©ria que se enquadre em plagio e contextos fora dos limites legais,
contenham ofensas Ã  ordem, pessoas e instituiÃ§Ãµes, bem como manifestaÃ§Ãµes 
de preconceitos de raÃ§a, religiÃ£o, e sexualidadee outros contrÃ¡riosÃ s 
Ã©ticas editoriais. Observada qualquer uma dessas situaÃ§Ãµes, o editor farÃ¡ 
comentÃ¡rios ao autor que, que ajustando o texto as observaÃ§Ãµes apresentadas, 
o devolverÃ¡ para ser editado.Desde jÃ¡ agradecido pelas colaboraÃ§Ãµes que se 
apresente, colocamos-nos a inteiro dispor para maiores informaÃ§Ãµes, 
proposiÃ§Ãµes de tema e fornecimento de acervos jÃ¡ disponÃ-veis ao IHGBI, sendo
este e-mail o principal canal de comunicaÃ§Ã£o.Sem mais, em 
aguardo,AtenciosamenteEditores da revista RESENHA DIGITALColegiado de formaÃ§Ã£o
doInstituto HistÃ³rico e GeogrÃ¡fico Baixada de IrajÃ¡RelaÃ§Ã£o dos bairros da 
Baixada de IrajÃ¡:Acari; Anchieta; Barros Filho; Bento Ribeiro; BrÃ¡s de Pina; 
Campinho; Campo dos Afonsos; Coelho Neto; ColÃ©gio; Cordovil; Costa Barros; 
Deodoro; Guadalupe; HonÃ³rio Gurgel; IrajÃ¡; Jardim AmÃ©rica; Madureira; 
Marechal Hermes; Olaria; Oswaldo Cruz; Parada de Lucas; Parque Anchieta; Pavuna;
Penha; Penha Circular; Ramos; Rocha Miranda; Sulacap; TuriaÃ§u; Vaz Lobo; 
Vicente Carvalho; VigÃ¡rio Geral; Vila da Penha; Vila Kosmos; Vila Valqueire e 
Vista Alegre, tendo ainda por afinidade os municÃ-pios visinhos de NilÃ³polis, 
SÃ£o JoÃ£o de Meriti e Duque de Caxias.ORIENTAÃ‡ÃƒO A PRODUÃ‡ÃƒO DE MATERIA 
TITULOO trabalho preferencialmente deverÃ¡ ter aspecto de resenha, onde nÃ£o hÃ¡
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necessidade de requisitos acadÃªmico de citaÃ§Ã£o de fonte a cada destaque, 
apenas constando ao final a bibliografia de seu apoio e, dependendo do 
desenvolvimento do prÃ³prio tema, indicaÃ§Ãµes (saiba maissobre...) para 
pesquisa e leitura. Considerando o principio de ser a matÃ©ria acessÃ-vel a nÃ£o
acadÃªmicos, o uso de uma dissertaÃ§Ã£o menos preocupada com os pesos comuns aos
trabalhos dessa ordem, tendo por visÃ£o alcanÃ§ar o estudante fundamental e a 
populaÃ§Ã£o mais simples. Por outro lado, para dar valorizaÃ§Ã£o na visÃ£o 
acadÃªmica, a formulaÃ§Ã£o de quadros de destaque de exposiÃ§Ã£o mais 
cientifica.Para uma medida de tamanho, con siderar de cinco a quinze laudas A4 -
margem padrÃ£o e fonte Arial corpo 10, tendo em conta a anexaÃ§Ã£o de imagens, 
crÃ©ditos e comentÃ¡rios para a ilustraÃ§Ã£o das pÃ¡ginas, bem como quadros e 
notas de esclarecimentos.O IHGBI possui relativo acervo icnogrÃ¡fico, mas nÃ£o 
Ã© possÃ-vel ter-se nele material ajustado ao tema em apresentaÃ§Ã£o, sendo 
oportuno o fornecimento de icnografia acompanhada de seus 
comentÃ¡rios.NecessÃ¡rio oenvio de dados do autor e trabalhos jÃ¡ 
publicados.Para maior ganho tempo para ediÃ§Ã£o final, a matÃ©ria deverÃ¡ ser 
enviada jÃ¡ revisada.Enviar a matÃ©ria e seu anexo para o 
e-mailihgbi@bol.com.br, com cÃ³pia paracinevazlobo@bol.com.br.bem como a formal 
autorizaÃ§Ã£o de publicaÃ§Ã£o da matÃ©ria.Recomenda-se, jÃ¡ que a revista Ã© um 
veiculo aberto, que o autor faÃ§a um registro da matÃ©ria na Biblioteca Nacional
(duas cÃ³pias), garantindo a sua produÃ§Ã£o e o seu currÃ-culo. A RESENHA nÃ£o 
fechao uso e reproduÃ§Ã£o de matÃ©rias publicadas, mascaso o autor queira que 
sÃ³ com a sua autorizaÃ§Ã£o formal ela possa ser reproduzida, pedimos que 
especifique isso na autorizaÃ§Ã£o enviada, sendo na ediÃ§Ã£o feito constara 
respectiva reserva de direitos.
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selecao-para-professores-embaixadores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeleÃ§Ã£o para Professores Embaixadores da EducopÃ©dia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Informamos
que encontram-se abertas as inscriÃ§Ãµes para o processo seletivo de Professor
Embaixador da EducopÃ©dia.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

  SEMINÃRIO DE FORMAÃ‡ÃƒO BÃSICA AMIGOS DO ZIPPY 17/4/12

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A equipe do AdÃ£o esteve presenta na formaÃ§Ã£o do projeto amigos do Zippy. As 
professoras Raquel, Cleidiane e Gwendolyn participaram do primeiro dia de 
oficina na Escola Municipal LicÃ-nio Vicente Cardoso.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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servidor-do-rio-tera-novo-plano-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Servidor do Rio terÃ¡ novo plano de saÃºde

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Rio- A Prefeitura do Rioinformou ontem que aumentarÃ¡ o investimento na saÃºde 
do servidor. Para custear o plano de saÃºde do funcionalismo, o municÃ-pio 
destinarÃ¡ R$9,6 milhÃµes anuais. Hoje gasta R$ 6 milhÃµes. Oeditalpara 
participaÃ§Ã£o de novas operadoras de planos prevÃª crescimento da rede. A 
expectativa Ã© de que entrem, pelo menos, mais 10 hospitais e o nÃºmero de 
consultÃ³rios cresÃ§a 70%.
Segundo a prefeitura, ativos e inativos continuarÃ£o com desconto de 2% do 
salÃ¡rio para plano bÃ¡sico. Se optarem por modalidade mais completa pagarÃ£o a 
diferenÃ§a menos os 2% do salÃ¡rio. O edital diminuiu o valor do teto do 
desconto por dependente com mais de 59 anos para R$519. Dependentes de atÃ© 18 
anos terÃ£o teto de R$86,50.

 <COMENTÃRIOS>
Quais os planos que farÃ£o parte?
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sesi-e-senai-lancam-edital-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sesi e Senai lanÃ§am edital para projetos de inovaÃ§Ã£o tecnolÃ³gica e social

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O ServiÃ§o Social da IndÃºstria (Sesi) e o ServiÃ§o Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) lanÃ§am hoje (2) o nonoEditaldeInovaÃ§Ã£o. SerÃ£o investidos 
R$ 30 milhÃµes em projetos de inovaÃ§Ã£o tecnolÃ³gica e social que compreendam o
desenvolvimento de produtos, processos e serviÃ§os prestados pelos serviÃ§os do 
Sistema S. Empresas interessadas tÃªm atÃ© o dia 25 deste mÃªs para se 
inscreverem.Podem concorrer propostas para produtos, processos e serviÃ§os 
industriais de todos os segmentos, comoalimentose bebidas, quÃ-mica, petrÃ³leo e
gÃ¡s, metalÃºrgia, plÃ¡sticos e borracha. O limite do investimento por projeto 
Ã© R$ 300 mil, mas caso a proposta seja de impacto social e tecnolÃ³gico 
simultaneamente pode chegar a R$ 400 mil.O investimento de R$ 30 milhÃµes serÃ¡ 
dividido entre projetos desenvolvidos em conjunto com o Senai, que receberÃ¡ R$ 
20 milhÃµes, Sesi (R$ 7,5 milhÃµes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento 
CientÃ-fico eTecnolÃ³gico(CNPq) (R$ 2,5 milhÃµes). Segundo o coordenador do 
edital Marcelo Gaspar, a iniciativa pode gerar aplicaÃ§Ãµes de atÃ© R$ 80 
milhÃµes em inovaÃ§Ã£o.
O resultado serÃ¡ divulgado no dia 14 de setembro. Os projetos comeÃ§am em 
janeiro de 2013 e devem ser desenvolvidos no perÃ-odo de 20 meses. Os 
departamentos regionais do Sesi e Senai colocarÃ£o seus laboratÃ³rios e 
tÃ©cnicos Ã  disposiÃ§Ã£o para suprir as necessida
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Seu iPhone pode virar uma lente de aumento - Homem Objeto - Link - 
Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Seu iPhone pode virar uma lente de aumento - Homem Objeto - Link - 
Estadao.com.br
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SP e Rio fecham parceria para oferecer MBA de gestÃ£o a diretores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Projeto irÃ¡ oferecer especializaÃ§Ã£o para 4,4 mil gestores deescolas estaduais
com patrocÃ-nio da Fiesp e da FirjanSÃ£o Paulo- Os governadores e secretÃ¡rios 
de EducaÃ§Ã£o de SÃ£o Paulo e do Rio assinaram um termo de cooperaÃ§Ã£o com as 
federaÃ§Ãµes das indÃºstrias dos dois
Estados Fiesp e Firjan para a oferta de curso deespecializaÃ§Ã£olato sensu (MBA)
na Ã¡rea de GestÃ£o Empreendedora em EducaÃ§Ã£o para diretores das escolas 
estaduais.As inscriÃ§Ãµes abrem em maio e serÃ£o organizadas pelas secretarias 
de EducaÃ§Ã£o.
A expectativa Ã© formar 4,4 mil gestores - 3,2 em SÃ£o Paulo e 1,2 mil no
Rio de Janeiro- no curso de MBA semipresencial, com suporte do Sesi (braÃ§o 
educacional das federaÃ§Ãµes). As vagas abrangem cerca de 60% dos diretores de
escolas estaduais de SÃ£o Paulo e 88% dos gestores gerais do Rio de Janeiro.O 
curso terÃ¡ duraÃ§Ã£o de 360 horas e 14 disciplinas, serÃ¡ desenvolvido em um 
ambientevirtuale terÃ¡ encontros presenciais. Os alunos desenvolverÃ£o um 
projeto
de intervenÃ§Ã£o na escola onde trabalham. Os requisitos para a participaÃ§Ã£o e
as
datas de inscriÃ§Ã£o ainda nÃ£o foram divulgados.A grade curricular foi montada 
pelaUniversidadeFederal Fluminense (UFF), em
parceria com o Sesi e as secretarias de educaÃ§Ã£o, e visa despertar nos 
diretores
formas criativas e inovadoras de gestÃ£o escolar. O curso serÃ¡ gratuito para os
diretores e o certificado de conclusÃ£o serÃ¡ emitido em nome da UFF. Os custos
serÃ£o bancados pela Fiesp, que investirÃ¡ R$ 32 milhÃµes, e pela Firjan, com R$
9,6 milhÃµes investidos.
Na cerimonia de assinatura do termo de cooperaÃ§Ã£o, o presidente da Fiesp,
Paulo Skaff, destacou a importÃ¢ncia da educaÃ§Ã£o para que a sociedade tenha 
oportunidades iguais de trabalho. Sabemos que tudo comeÃ§a na boa gestÃ£o do

diretor da escola, afirmou.O programa tem a qualidade de gerar empreendedorismo 
para que as escolas olhem para si e estabeleÃ§am metas, apontou o governador do 
Rio de Janeiro, SÃ©rgio Cabral.As informaÃ§Ãµes sÃ£o do IG
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SugestÃµes de brincadeiras !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Esse link tem sugestÃµes de brincadeiras para diversÃ£o dos pequenos , idÃ©ia 
para recreaÃ§Ã£o em nossa escola!

http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/#?criteria="onde_brincar"%20:%20%7B"$
regex":"Dentro%20de%20casa",%20"$options":"i"%7Dpage=1
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Telma Weisz: Alfabetizar no contexto da cultura escrita | LÃ-ngua Portuguesa | 
Nova Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Telma Weisz: Alfabetizar no contexto da cultura escrita | LÃ-ngua Portuguesa | 
Nova Escola
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Texto criado pelo aluno e CD para acalmar - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Texto criado pelo aluno e CD para acalmar - O Globo
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

UAB terÃ¡ mestrado de letras, quÃ-mica e fÃ-sica. Novos cursos sÃ£o programados 
jÃ¡ para 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
UAB terÃ¡ mestrado de letras, quÃ-mica e fÃ-sica. Novos cursos sÃ£o programados 
jÃ¡ para 2013
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um novo portal de livros acadÃªmicos gratuitos - Tatiana Dias - Link - 
Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Um novo portal de livros acadÃªmicos gratuitos - Tatiana Dias - Link - 
Estadao.com.br
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
universidade-livre-do-mundo-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A universidade livre do mundo | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A universidade livre do mundo | Portal Aprendiz
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VAMOS APOSTAR NOS LIVROS?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
adorei!! Vou socializar!! bjss

 <COMENTÃRIOS>
Opa adoro, fique a vontade..

 <COMENTÃRIOS>
Show!!!

 <COMENTÃRIOS>
bacana
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

XI Curso sobre ViolÃªncia contra crianÃ§as e adolescentes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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285-2a-feira-abrem-as-inscricoes-para-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

a 28/5, 2a. feira, abrem as inscriÃ§Ãµes para o Curso IntrodutÃ³rio  do Projeto 
Anima Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Dia 28/5, 2a. feira, abrem as inscriÃ§Ãµes para o Curso IntrodutÃ³rio
do Projeto Anima Escola
Curso: IntroduÃ§Ã£o Ã  Linguagem da AnimaÃ§Ã£oEmenta:Curso sobreas tÃ©cnicas de 
animaÃ§Ã£o e suas possibilidades de uso em sala de aula. Este curso deverÃ¡ 
capacitar os professores para orientar os seus alunos napreparaÃ§Ã£o de filmes 
que poderÃ£o ser realizados pelos prÃ³prios alunos nas Oficinas deAnimaÃ§Ã£o. 
Conhecendo o processo, o professor saberÃ¡ incentivar e extrair dos alunos 
capacidades que sÃ£o fundamentais na arte de 
animar:*AbstraÃ§Ã£o*SÃ-ntese*ComunicaÃ§Ã£o*Planejamento*ConcentraÃ§Ã£o
PÃºblico Alvo: Professor da Rede PÃºblica Municipal do Rio de Janeiro (nÃ£o Ã© 
apenas para os professores do Projeto Cineclube nas Escolas) DuraÃ§Ã£o:Duas 
aulas com duraÃ§Ã£o de 3 horas cada
Dias, locais e horÃ¡rios:
TURMA 1Dias:11 e 18/06HorÃ¡rio:8h30min Ã s 11h30minLocal:E/SUBE/CRE(03.13.036) 
Escola Municipal Rio Grande do SulRua Adolfo Bergamini, 201- Engenho De Dentro
TURMA 2Dias:11 e 18/06HorÃ¡rio:8h30min Ã s 11h30minLocal:E/SUBE/CRE(02.08.004) 
Escola Municipal Francisco CabritaAv. Mello Mattos, 34 Fundos - Tijuca
TURMA 3Dias:11 e 18/06HorÃ¡rio:13h Ã s17hLocal:E/SUBE/CRE(02.08.004) Escola 
Municipal Francisco CabritaAv. Mello Mattos, 34 Fundos - Tijuca
INSCRIÃ‡Ã•ES:PerÃ-odo: 28/5 a 1/6
Enviar e.mail parainscricaoanimaintrodutorio@gmail.comInforme: nome completo, 
matrÃ-cula, cargo/funÃ§Ã£o, escola (designaÃ§Ã£o e nome) eturmana qual deseja se
inscrever.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

4Âª Mostra Brasil juventude transformando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 1 de maio de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

4o. Cineducando.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Prezados Professores,
Ã‰ com grande satisfaÃ§Ã£o que divulgamos os trabalhosproduzidos pelas escolas 
do Projeto Cineclube selecionados parao4o. Cineducando.De 8 a 11 de maio, o 
festivalorganizou o "Encontro de Estudantes".Neste perÃ-odo, os alunos 
dasunidades municipais listadas abaixo estarÃ£o participando, juntamente com 
seus professores, dessa aÃ§Ã£o.A ida da garotada ao evento foi possÃ-vel graÃ§as
Ã  parceriacom as CRES que forneceram os Ã´nibus.
8 de maioPET Jair Tavares (9a. CRE) - "Onde estÃ£o os peixes?"NÃºcleo de Artes 
Professor JoÃ£o Fernandes Filho (9a. CRE) - "Biodiversidade"E.M. Benevenuta 
Ribeiro (3a. CRE) - "Casal de loiros no banheiro"E.M. Orlando Villas Boas (1a. 
CRE) - "Drogas ... Por que usar?"
9 de maioE.M. Mario Piragibe (6a. CRE) - "A batalha"e "Sem tÃ-tulo"E.M. Quintino
Bocaiuva (5a. CRE) - "Sonhos de Chaplin"Obs.: Neste dia serÃ£o apresentados, 
tambÃ©m, os curtas "Pobo Brasileiro" e "Animais Brasileiros", do Ciep Presidente
Agostinho Neto (2a. CRE), mas que,por causa do COC , nÃ£o poderÃ¡ participar do 
Encontro de Estudantes.
10 de maioE.M. Rose Klabin (6a. CRE) - "A Ãºltima crÃ´nica"E.M. Benjamin 
Constant (1a. CRE) - "Adicto"
11 de maioE.M. Mario Piragibe (6a. CRE) - "Sexting: epidemia cibernÃ©tica"
NÃºcleo de Artes Avenida dos Desfiles (1a. CRE) - "Droga nunca mais" e 
"QuÃ-mica"

ParabÃ©ns Ã s escolas selecionadas!!!!
Para saber mais sobre o 4o. Cineducando, basta 
acessar:http://www.cineducando.com.br/
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

5 maneiras de mostrar autoridade sem precisar gritar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em alguns casos Ã© preciso se impor e mostrar a sua opiniÃ£o, especialmente para
resolver conflitos. Mas gritar, nesses casos, nÃ£o Ã© uma boa saÃ-da. Veja 5 
maneiras eficientes de mostrar autoridade.

Como mostrar autoridade sem gritar: 1. Seja impessoal
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VocÃª pode se sentir desapontado ou chateado com algum acontecimento, mas 
mantenha o foco na situaÃ§Ã£o e nÃ£o na pessoa envolvida. Procure entender o que
aconteceu e resolver com calma, pedindo ajuda para apessoaenvolvida. Um ponto 
importante Ã© pensar que o erro foi um acidente e nÃ£o uma tentativa da pessoa 
de atingir vocÃª e o seu trabalho. Analisar a situaÃ§Ã£o com calma e ser 
compreensivo surtem muito mais efeito do que 15 minutos de gritaria e 
constrangimento.

Como mostrar autoridade sem gritar: 2. Mude o tom
Tendo em vista que o seuobjetivoÃ© responder o problema sem gritar, vocÃª pode 
se sentir tentado a usar um tom de voz amigÃ¡vel e compreensivo. Isso tampouco 
irÃ¡ resolver, porque o causador do problema pode entender que oerronÃ£o foi 
tÃ£o grave. A saÃ-da nesse caso Ã© usar um tom de voz sÃ©rio, que mostre as 
consequÃªncias da situaÃ§Ã£o.

Como mostrar autoridade sem gritar: 3. ConheÃ§a seus colegas
Se existe uma pessoa em especial com a qual vocÃª se desentende frequentemente, 
procure dedicar um tempo para se aproximar dela. Pense que da mesma maneira que 
a pessoa estÃ¡ desrespeitando a sua autoridade, vocÃª pode estar fazendo isso 
com ela. Muitas vezes osproblemasgerados pelo autoritarismo podem ser resolvidos
com uma boa conversa e menos ego envolvido na situaÃ§Ã£o. Pense nisso.

Como mostrar autoridade sem gritar: 4. Saiba quando e como exigir
NÃ£o demande trabalhos por puro capricho, num momento em que seuscolegasestÃ£o 
com a lista de afazeres cheia. Avalie cada situaÃ§Ã£o de maneira isolada, 
identifique quem tem mais capacidade e condiÃ§Ãµes para ajudÃ¡-lo no trabalho 
que precisa ser feito e peÃ§a com jeito. Mandar simplesmente porque vocÃª pode 
sÃ³ vai destruir as possibilidades de construir relacionamentos saudÃ¡veis entre
vocÃª e seus colegas.

Como mostrar autoridade sem gritar: 5. EsclareÃ§a os fatos
Se alguÃ©m diz alguma coisa que te aborrece ou, pior, se vocÃª escuta coisas que
te incomodam, certifique-se de isso foi realmente o que as pessoas quiseram 
dizer. De repente vocÃª pode ter interpretado seu colega de maneira errada e 
gerar um conflito desnecessÃ¡rio. No caso de ouvirrumoreso cuidado deve ser 
dobrado: vÃ¡ direto Ã  fonte. Tentar esclarecer as questÃµes mostra que vocÃª 
sabe o que acontece e estÃ¡ interessado em resolver, para nÃ£o ser feito de 
bobo.

Fonte:Universia Brasil
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 

Página 602



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

6Âª ediÃ§Ã£o do PrÃªmio Educar para a Igualdade Racial

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EstÃ£o abertas atÃ© o dia31 de maioas inscriÃ§Ãµes para a6Âª ediÃ§Ã£o do PrÃªmio
Educar para a Igualdade Racial, promovido peloCentro de Estudos das RelaÃ§Ãµes 
de Trabalho e Desigualdades(CEERT) em parceria com obanco Santandere com 
aSecretaria de PolÃ-ticas de PromoÃ§Ã£o da Igualdade Racial da PresidÃªncia da 
RepÃºblica(SEPPIR).

Podem participar da premiaÃ§Ã£oprofessoreseinstituiÃ§Ãµes pÃºblicas e privadas 
do ensino infantil ao mÃ©dio. O Ãºnico critÃ©rio Ã© a aplicaÃ§Ã£o deprÃ¡ticas 
pedagÃ³gicas ou de gestÃ£o escolarque promovam aigualdade racial. O objetivo Ã© 
valorizar o protagonismo dos educadores, fortalecendo aÃ§Ãµes educacionais e 
contribuindo para a efetiva implementaÃ§Ã£o daLei de Diretrizes e Bases da 
EducaÃ§Ã£o Nacional(LDB) e das diretrizes curriculares que abordam o tema.

A premiaÃ§Ã£o Ã© dividida em duas categorias:professoregestÃ£o escolar. A 
primeira Ã© voltada para as boas prÃ¡ticas escolares desenvolvidas por 
educadores. SerÃ£o premiadosoito professores(dois em cada etapa da educaÃ§Ã£o 
bÃ¡sica), sendo que cada um receberÃ¡5 mil reais, umkit de livrossobre o tema e 
umcursosobreigualdade racial.

JÃ¡ a segunda incentiva iniciativas planejadas e executadas diretamente pela 
gestÃ£o das escolas. Asoito escolaspremiadas (tambÃ©m duas de cada etapa) 
ganharÃ£o10 mil reaiscada uma, umkit de livrose umcursosobre o tema tambÃ©m. 
AlÃ©m disso, duas escolas receberÃ£o acompanhamento doCEERTao longo de um ano 
para auxiliar na implementaÃ§Ã£o da iniciativa premiada.

As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas atÃ© o dia31 de maionosite oficial da 
premiaÃ§Ã£o. Mais informaÃ§Ãµes podem ser consultadas noedital oficial do 
prÃªmio.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Abertas inscriÃ§Ãµes para concurso de narrativas sobre sexualidades

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para oDar Voz aos Jovens-Concurso de narrativas 
sobre Sexualidades.
Voltada para jovens de 14 a 19 anos, alunos de Escolas PÃºblicas da Capital e da
Grande SÃ£o Paulo, a iniciativa vai fornecer para os autores das 20 narrativas 
selecionadas uma oficina de roteiro e vÃ-deo compessoas experientes da Ã¡rea de 
cinema e utilizando equipamentos profissionais de filmagem.
Cada jovem pode enviar apenas uma narrativa, que serÃ¡ avaliada por uma 
comissÃ£o julgadora.
A proposta Ã© que os selecionados realizem 5 roteiros e 5 curtas-metragens. 
AlÃ©m disso, esses 20 jovens receberÃ£o uma bolsa de estudo para gastos com 
alimentaÃ§Ã£o e transporte.
Cada jovem pode enviar apenas uma narrativa sobre sexualidade, podendo 
considerar seus vÃ¡rios aspectos como: amor, sexo, namoro, paixÃµes, desejos, 
fantasias, preferÃªncias, medos, mÃ©todos preventivos, gravidez na 
adolescÃªncia, etc.Por narrativa entende-se a criaÃ§Ã£o ou recriaÃ§Ã£o de 
memÃ³rias, experiÃªncias, vivÃªncias, condutas. Elas podem ser expressas por 
textos (estÃ³rias, poesias)ou por imagens (vÃ-deos).
Para saber como realizar as inscriÃ§Ãµes e os prazos para enviar as narrativas, 
cliqueaqui.O projeto
Dar Voz aos Jovens Ã© um projeto que visa estimular a criatividade e a 
lideranÃ§a das juventudes, contribuir para a criaÃ§Ã£o de canais de 
comunicaÃ§Ã£o entre e para jovens, ampliar o debate pÃºblico sobre educaÃ§Ã£o em
sexualidade como direito humano garantido pelas NaÃ§Ãµes Unidas e oferecer a 
educadores recursos audiovisuais (vÃ-deos) produzidos por jovens e para jovens, 
a fim de facilitar o ensino de educaÃ§Ã£o em sexualidade.
Realizado pelo Cebrap, Centro de AnÃ¡lise e Planejamento que tem tradiÃ§Ã£o e 
expertiseem anÃ¡lises sociais e demogrÃ¡ficas, a proposta do projeto Dar Voz aos
Jovens Ã© conhecer as preocupaÃ§Ãµes, inquietaÃ§Ãµes, valores de vida e atitude 
dos jovens sobre questÃµes de sexualidade. Isso permitirÃ¡ um melhor subsÃ-dio 
Ã s polÃ-ticas pÃºblicas voltadas para jovens desta escolaridade e faixa 
etÃ¡ria.
Dar Voz aos Jovens tambÃ©m estÃ¡ nofacebooke 
notwitter:http://www.facebook.com/pages/Dar-Voz-aos-Jovens/366568553394976http:/
/twitter.com/#!/DarVozaosJovens
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Amplia o prazo de licenÃ§a Ã  gestante no Ã¢mbito da AdministraÃ§Ã£o Direta e 
Indireta do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro e dÃ¡ outras providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 DECRETO NÂº 35575 DE 7 DE MAIO DE 2012 DIÃRIO OFICIAL de 8 de maio de 2012Amplia

o prazo de licenÃ§a Ã  gestante no Ã¢mbito da AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta 
do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro e dÃ¡ outras providÃªncias.O PREFEITO DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais; eCONSIDERANDO que a 
legislaÃ§Ã£o municipal prevÃª assistÃªncia Ã  mÃ£e servidora, bem como aos seus 
filhos;CONSIDERANDO que a legislaÃ§Ã£o previdenciÃ¡ria jÃ¡ consagrou 
definitivamente o auxÃ-lio Ã  maternidade e ao aleitamento materno, na sua mais 
ampla concepÃ§Ã£o;CONSIDERANDO que o vÃ-nculo materno-infantil Ã© 
insubstituÃ-vel na constituiÃ§Ã£o de uma personalidade sadia;CONSIDERANDO o 
disposto na Lei Complementar nÂº 88, de 14 de maio de 2008;CONSIDERANDO Ã© 
princÃ-pio geral de direito que a boa-fÃ© se presume e a mÃ¡-fÃ© se 
comprova;CONSIDERANDO o princÃ-pio da boa-fÃ© que deve nortear a relaÃ§Ã£o entre
a AdministraÃ§Ã£o Municipal e seus servidores;CONSIDERANDO que o princÃ-pio da 
dignidade da pessoa humana veda a prÃ¡tica pelo Poder PÃºblico de atos 
vexatÃ³rios e que causem excessivo constrangimento aos cidadÃ£os;CONSIDERANDO 
que Ã© dever do Poder PÃºblico Municipal a garantia dos direitos sociais 
previstos legal e constitucionalmente;DECRETA:Art.1. Fica ampliada a licenÃ§a Ã 
gestante, no Ã¢mbito da AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta do MunicÃ-pio do Rio 
Janeiro, para cento e oitenta dias.Art. 2.Âº O art. 1Âº do Decreto nÂº 27.763, 
de 29 de marÃ§o de 2007, passa a ter a seguinte redaÃ§Ã£o:Art. 1.Âº O Instituto 
de PrevidÃªncia e AssistÃªncia do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro - PREVI-RIO 
financiarÃ¡ o afastamento das servidoras que estiverem amamentando seus filhos 
atÃ© um ano apÃ³s o parto, pelo prazo que exceder Ã  licenÃ§a concedida Ã  
gestante, observado, para tal fim, os prazos estabelecidos no art. 101 e seus 
parÃ¡grafos da Lei nÂº 94, de 14 de marÃ§o de 1979. 1.Âº Presume-se a 
amamentaÃ§Ã£o de que trata o caput, para fins de comprovaÃ§Ã£o do aleitamento 
materno, por simples apresentaÃ§Ã£o de declaraÃ§Ã£o assinada pela servidora. 2. 
O afastamento de que trata o caput terÃ¡ inÃ-cio apÃ³s o tÃ©rmino da licenÃ§a 
prevista no Estatuto Funcional do MunicÃ-pio e serÃ¡ processado de ofÃ-cio pelo 
Ã³rgÃ£o mencionado no  1.. 3. A natureza do tempo de afastamento Ã©, para todos 
os fins de direito, idÃªntica ao da licenÃ§a concedida Ã  gestante.Art. 3. A 
Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o e o PREVI-RIO, editarÃ£o os atos que se 
fizerem necessÃ¡rios ao cumprimento deste Decreto.Art. 4. Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 7 de maio de 2012; 448Âº ano 
da fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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Anima escola 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: AÃ§Ã£o Educativa SÃ©culos IndÃ-genas no Brasil - Centro Cultural CAIXA 
RJ".

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o da Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o informa que a cidade do Rio de Janeiro receberÃ¡ o 
Projeto
SÃ©culos IndÃ-genas no Brasilem
sua 4Âª ediÃ§Ã£o e contemplarÃ¡ uma AÃ§Ã£o Educativa voltada para atender aos
professores da rede municipal. Faz parte do projeto uma exposiÃ§Ã£o, a ser 
realizada de 1Âº de junho a 1Âº
de julho de 2012 no Centro Cultural CAIXA RJ, na Av. Almirante Barroso, 25, 
vizinho
Ã  estaÃ§Ã£o Carioca do MetrÃ´.
2. Esta
aÃ§Ã£o junto a professores e alunos, incorpora-se Ã s iniciativas do Programa 
Rio-Escola sem Preconceito. O
processo de atualizaÃ§Ã£o dos docentes atende Ã s recomendaÃ§Ãµes da Lei 
11.645/08,
que tornou obrigatÃ³ria a inclusÃ£o da temÃ¡tica indÃ-gena nos currÃ-culos 
escolares.
A AÃ§Ã£o Educativa do Projeto SÃ©culos IndÃ-genas no Brasil tratarÃ¡ da 
histÃ³ria e
culturas dos povos indÃ-genas no Brasil contemporÃ¢neo, e promoverÃ¡ um conjunto
de atividades voltadas Ã  formaÃ§Ã£o e instrumentalizaÃ§Ã£o para o trabalho em 
sala
de aula e Ã  preparaÃ§Ã£o do pÃºblico escolar para a visita Ã  exposiÃ§Ã£o.
3.A AÃ§Ã£o Educativa SÃ©culos IndÃ-genas no
Brasil contarÃ¡ com:- FormaÃ§Ã£o dos mediadores culturais
da CAIXA para a realizaÃ§Ã£o de visitas mediadas Ã  exposiÃ§Ã£o, dirigidas aos
alunos da rede municipal de ensino do RJ.- FÃ³rum de AtualizaÃ§Ã£o sobre 
Culturas
IndÃ-genas, atividade voltada Ã  formaÃ§Ã£o de professores.Este encontro,
serÃ¡ realizado no dia 5 de junho, na Sala do Cinema do Centro Cultural
CAIXA RJ, na Av. Almirante Barroso, 25, em dois horÃ¡rios - de 08h Ã s 11h30min 
e
de 13h30min Ã s 17h - e contarÃ¡ com palestras de importantes lideranÃ§as

 indÃ-genas, tais como Ãlvaro Tukano e Rosane Kaingang e da equipe de 
coordenaÃ§Ã£o
da AÃ§Ã£o Educativa SÃ©culos IndÃ-genas. - Cada turma receberÃ¡ a inscriÃ§Ã£o de
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40 professores e a programaÃ§Ã£o do curso contemplarÃ¡ uma visita dos 
professores
Ã  ExposiÃ§Ã£o.- Visitas mediadas Ã  exposiÃ§Ã£o, para
alunos da rede municipal de ensino.- DistribuiÃ§Ã£o de Material DidÃ¡tico
para os professores presentes ao curso.- Oferta de Ã´nibus com 40 lugares
para a conduÃ§Ã£o dos alunos Ã  ExposiÃ§Ã£o, sendo um Ã´nibus pela manhÃ£ (10h) 
e
outro Ã  tarde (15h), previamente agendado pelo telefone do Centro Cultural
CAIXA RJ (2544-4080) ou pelo email (agendamento.rio@gentearteira.com).
Todas as atividades serÃ£o oferecidas gratuitamente. 
4.As
inscriÃ§Ãµes serÃ£o realizadas pelo email jaime.santos@rioeduca.net no perÃ-odo
de 14 a 25 de maio de 2012. Importante: as 80 inscriÃ§Ãµes respeitarÃ£o a
ordem de chegada dos emails solicitando a participaÃ§Ã£o na turma da manhÃ£ ou 
na
turma da tarde.
5.  PÃºblico-Alvo:
Professores Regentes I e II, Coordenadores PedagÃ³gicos e Professores das Salas
de Leitura.6.PoderÃ¡ inscrever-se e participar da AÃ§Ã£o Educativa, um professor
por
escola.
7.
Cada E/SUBE/CRE deverÃ¡ favorecer a inscriÃ§Ã£o de oito docentes, a serem 
distribuÃ-dos
pelas duas turmas oferecidas Ã  SME - 04 professores pela manhÃ£ e 04 pela tarde
-. A inscriÃ§Ã£o por email deverÃ¡ informar: nome, matrÃ-cula, escola, se Ã©
Prof. I, II, Coordenador PedagÃ³gico ou
professor de Sala de Leitura, email e telefones para contato. DeverÃ¡ informar
a preferÃªncia pelo horÃ¡rio, se a turma da manhÃ£ ou da tarde. Cada
participante deverÃ¡ compartilhar em sua escola, as informaÃ§Ãµes e materiais
recebidos. 
8. 
Contamos com o apoio de todos na ampla divulgaÃ§Ã£o, de modo a garantir que os
Professores Regentes I e II, os Coordenadores PedagÃ³gicos e professores das
Salas de Leitura tomem ciÃªncia da aÃ§Ã£o formadora e da ExposiÃ§Ã£o, aberta aos
alunos
da rede, bem como procedam Ã s inscriÃ§Ãµes, de acordo com os prazos 
estipulados. No
anexo, mais informaÃ§Ãµes ao professor sobre o Projeto SÃ©culos IndÃ-genas no
Brasil.
9.
Considerada a proximidade do local da ExposiÃ§Ã£o da estaÃ§Ã£o Carioca do
MetrÃ´, mesmo os professores que nÃ£o fizerem o curso poderÃ£o agendar a visita 
de
seus alunos, pelos canais divulgados nesta circular. 
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: PNLD - Escolha de livros didÃ¡ticos/ 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nÂº 69Rio de Janeiro, 23 de maio de 2012.Assunto: PNLD - 
Escolha de livros
didÃ¡ticos/ 2013Senhor(a)
Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhor(a) Gerente de
E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a) Diretor(a)
de Unidade Escolar,Com
a aproximaÃ§Ã£o do perÃ-odo de escolha dos livros didÃ¡ticos para o PNLD/2013,
estamos encaminhando algumas orientaÃ§Ãµes:
1-A
escola receberÃ¡ uma CARTA AMARELA, enviada pelo FNDE, com as orientaÃ§Ãµes para
a
escolha dos livros e com a senha.
2-O
Correio ficarÃ¡ com o comprovante do
recebimento da carta pela escola.
3-O
Guia contendo as coleÃ§Ãµes selecionadas estarÃ¡ disponÃ-vel na internet, Portal
do
FNDE, no final de maio/inÃ-cio de junho de 2012.
4-O
perÃ-odo de escolha serÃ¡ de 14 a 29/06/2012.
5-Os
professores deverÃ£o se reunir para a escolha das coleÃ§Ãµes que serÃ£o adotadas
pela Unidade Escolar.
6-Ao
tÃ©rmino da escolha, que deverÃ¡ ser
registrada em ata, a DireÃ§Ã£o da Escola divulgarÃ¡ as coleÃ§Ãµes selecionadas e
arquivarÃ¡
o documento na Unidade Escolar por um perÃ-odo de cinco anos.
7-Um
professor da Unidade Escolar ficarÃ¡
responsÃ¡vel pela senha encaminhada pelo FNDE e farÃ¡ a escolha pela escola.

10-A escola NÃƒO deverÃ¡ receber livros
danificados, nem de outra escola. 
11-No perÃ-odo da escolha (14 a 29/06/2012),as editoras estÃ£o impedidas de 
patrocinar eventos, distribuir
catÃ¡logos com logomarca do PNLD em coleÃ§Ãµes que nÃ£o estejam no Guia, como
tambÃ©m de enviar representantes nas escolas para divulgaÃ§Ã£o.
ATENÃ‡ÃƒO:- Como
nos trÃªs primeiros anos o currÃ-culo centra-se em letramento em PortuguÃªs e
MatemÃ¡tica, a SME considera que os Cadernos, as aulas digitais e os livros
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infantis da Sala de Leitura sÃ£o materiais suficientes para a aprendizagem nos
anos iniciais. - A
fim de evitar o desperdÃ-cio de recursos pÃºblicos, os trÃªs primeiros anos NÃƒO

 ADOTARÃƒO LIVRO DIDÃTICO.- Desta forma, apenas as turmas de 4Âº e 5Âº ano e as 
turmas de 6Âº ao 9Âº ano (em suas
respectivas disciplinas) participarÃ£o da seleÃ§Ã£o dos livros do PNLD / 2013.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assuntos: Concurso de IlustraÃ§Ãµes Rioeduca e TrofÃ©u Rioeduca 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBTE NÂº 5/2012
Rio de
Janeiro, 14 de maio de 2012.
Assuntos: Concurso de IlustraÃ§Ãµes Rioeduca e
TrofÃ©u Rioeduca 2012
Sr.(a).
Coordenadora de E/SUBE/CRE,Sr.(a)
Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Sr.(a)
Diretor(a) de Unidade Escolar,Sr(a)
Professor(a),A
Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais informa que as inscriÃ§Ãµes 
tanto
para o Concurso de IlustraÃ§Ãµes, quanto para o TrofÃ©u Rioeduca encerram-se no
final do mÃªs de maio, portanto daqui a duas semanas. 
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 29 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Atividades com estagiÃ¡rios no AdÃ£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossos estagiÃ¡rios sÃ£o muito criativos, sabem trabalhar em equipe e colaboram 
muito com a aprendizagem de nossos alunos. A estagiÃ¡ria Arlene (Letras) 
trabalha na formaÃ§Ã£o de leitores, planejamos juntas as atividades e 
colaboraÃ§Ã£o com os professores. Vejam esse exemplo: Meio ambiente. Livro 

 escolhido: A Ãrvore generosa.
Arlene contou a histÃ³ria, em seguida fez reflexÃµes com os alunos e trabalho de
arte sobre o tema. E a professora Gwendolyn deu continuidade falando do cuidado 
que temos que ter com as Ã¡rvores.

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns para a equipe toda!!! 

AbraÃ§o, SÃ´nia
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula gravada em computador no lugar de professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

MEC distribuirÃ¡ 600 mil tablets com liÃ§Ãµes de quatro disciplinas
PORMARIA LUISA BARROSRio- Na falta de professores de Ensino MÃ©dio para 
disciplinas de FÃ-sica, QuÃ-mica, Biologia e MatemÃ¡tica, o MinistÃ©rio da 
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EducaÃ§Ã£o (MEC) pretende solucionar o dÃ©ficit, no segundo semestre, com aulas 
gravadas e transmitidas pelo computador.NÃ£o temos professores disponÃ-veis no 
mercado para atender a demanda. Com a educaÃ§Ã£o digital pretendemos dar conta 
desse grande desafio que Ã© o Ensino MÃ©dio, reconheceu o ministro da 
EducaÃ§Ã£o, Aloizio Mercadante, apÃ³s evento na Escola de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o 
emEconomiada FundaÃ§Ã£o GetÃºlio Vargas, ontem, no Rio.
O ministro afirmou que vai distribuir 600 mil tablets com projetores digitais 
para professores de escolas pÃºblicas em todo o PaÃ-s. Segundo o ministro, 
atualmente existem 170 mil professores que nÃ£o tÃªm formaÃ§Ã£o nas matÃ©rias 
que lecionam.O ministro pretende levar oprogramaMais EducaÃ§Ã£o, que oferece 
atividades extras no contraturno, para 30 mil escolas este ano. Mercadante 
defendeu que pelo menos 30% da arrecadaÃ§Ã£o dos royalties sobre a exploraÃ§Ã£o 
de petrÃ³leo da camada de prÃ©-sal sejam destinados ao financiamento das Ã¡reas 
de educaÃ§Ã£o, ciÃªncia e tecnologia.O aumento da arrecadaÃ§Ã£o seria a saÃ-da 
para o Plano Nacional de EducaÃ§Ã£o, que eleva de 5% para 8% doProdutoInterno 
Bruto os recursos destinados Ã  educaÃ§Ã£o. Mercadante prevÃª que comissÃ£o na 
CÃ¢mara aprove o plano atÃ© o fim do mÃªs.Para Nobel, aÃ§Ã£o dos pais Ã© 
fundamental
Pais que participam da educaÃ§Ã£o dos filhos nos primeiros trÃªs anos - 
estimulando leitura, conversa e jogos - contribuem para o sucesso profissional. 
A conclusÃ£o Ã© do ganhador do prÃªmio Nobel de Economia, em 2000, James 
Heckman. Professor da Universidade de Chicago, ele disse ontem que o Brasil deve
focar polÃ-ticas pÃºblicas na primeira infÃ¢ncia.AtÃ© 10 anos, a personalidade 
pode ser mudada. Quanto mais precoce for a intervenÃ§Ã£o maior serÃ¡ o custo 
benefÃ-cio, disse o especialista. Heckman sugeriu que se inclua no Enem 
avaliaÃ§Ãµes nÃ£o sÃ³ de conhecimentos gerais, mas da personalidade dos jovens.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula passeio na praia!!!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Era uma vez um menino que morava no Rio de Janeiro, mas nunca tinha ido na 
praia, atÃ© que ele foi estudar em uma escola diferente com professores muito 
diferentes. Foi entÃ£o que esse menino descobriu que todo espaÃ§o Ã© espaÃ§o 
para aprender. No CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes a aula pode ser um lindo passeio,
porque a sala de aula nÃ£o precisa estar entre quatro paredes.

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E o menino feliz conheceu a praia e entrou no mar com seu amigo...
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas da Sangari ao ar livre com a professora Luciana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Luciana assumiu sua matrÃ-cula esse ano, mas jÃ¡ estÃ¡ se 
integrando aos projetos da escola. Suas aulas da Sangari jÃ¡ estÃ£o seguindo o 
padrÃ£o de nossa escola, a professora tem levado seus alunos ao quintal da 
escola para ensinar CiÃªncias, Ã© uma aula divertida e alegre. Vejam:

[FOTO]

[FOTO]
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AvaliaÃ§Ã£o de ProduÃ§Ã£o de Texto no 2Âº bimestre.
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Assunto:
AvaliaÃ§Ã£o de ProduÃ§Ã£o de Texto no 2Âº bimestre.
Sr(a). Coordenador(a)
de E/SUBE/CRE,Sr(a). Gerente de
E/SUBE/CRE/GED,Sr(a). Diretor(a) de
Unidade Escolar, 
Apresentamos os temas da ProduÃ§Ã£o de Texto sobre livro lido,
para o 2Âº bimestre de 2012:- 2Âº Ano: Escrever o
tÃ-tulo de um livro lido neste bimestre, fazer um desenho sobre a histÃ³ria do
livro e escrever frases sobre a histÃ³ria lida.- 3Âº Ano: Contar, a seu
jeito, a histÃ³ria de um dos livros lidos no bimestre.- 4Âº Ano: Com base em um
dos livros lidos no bimestre, fazer um texto curto (tipo notÃ-cia) sobre a
histÃ³ria, respondendo Ã s perguntas: Quem?
O quÃª? Quando? Onde? Como? Por quÃª?- 5Âº Ano: Escrever sobre o
tema de um dos livros lidos no bimestre.- 6Âº Ano: Baseado em um
dos livros lidos neste bimestre, dizer se acha o tÃ-tulo do livro adequado Ã 
histÃ³ria ou se mudaria por outro e explicar por quÃª.- 7Âº Ano: Baseado em um
dos livros lidos neste bimestre, criar uma notÃ-cia de jornal divulgar sobre o
lanÃ§amento desse livro.- 8Âº Ano: Baseado em um dos livros
lidos neste bimestre, fale do que mais lhe chamou a atenÃ§Ã£o na histÃ³ria,
explicando os motivos.- 9Âº Ano: Baseado em um
dos livros lidos neste bimestre, explicar o conflito gerador e suas
consequÃªncias.Uma observaÃ§Ã£o: Ã‰
importante que haja continuidade do trabalho de leitura e produÃ§Ã£o textual,
visando a destacar a funÃ§Ã£o social da leitura e a reforÃ§ar a sua 
divulgaÃ§Ã£o.
Existem muitas possibilidades que o professor pode e deve criar, como, por
exemplo, divulgar os textos no mural da sala e/ou da escola, depois de
corrigidos.SeguirÃ£o, em breve, os
critÃ©rios de correÃ§Ã£o das produÃ§Ãµes escritas dos alunos. Enfatizamos
a importÃ¢ncia da leitura e da escrita para o desenvolvimento dos alunos.
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Bairro Educador e CIEP Dr. AdÃ£o parceiros de coraÃ§Ã£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Nossa Escola teve a sorte de poder contar com o Bairro Educador em nossos 
projetos para transformar a escola , ir alÃ©m do espaÃ§o e tempo para educar. 
Aulas passeios, aulas animadas, aulas teatrais, atividades fundamentais para 
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mudar a rotina da escola e de nossas crianÃ§as. Estamos oportunizando o acesso 
aos aparelhos pÃºblicos de cultura e lazer de nossa cidade. Isso Ã© ampliar o 
capital cultural. Obrigada ao Bairro Educador e a Ana Carolina.

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada VocÃªs por permitirem que eu faÃ§a parte da histÃ³ria deste CIEP - ANA 
CAROLINA BAIRRO EDUCADOR!!!!
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Boa ideia contra o caos do trÃ¢nsito | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Boa ideia contra o caos do trÃ¢nsito | Portal Aprendiz
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cadernos pedagÃ³gicos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os cadernos pedagÃ³gicos sÃ£o utilizados em nossa escola como apoio as 
atividades realizadas na sala de aula.

Confira a turma da professora Gwendolyn utilizando o material!

[FOTO]
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

capacitaÃ§Ã£o da Sangari

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais uma capacitaÃ§Ã£o da Sangari, os professores do CIEP estiveram presentes e 
aproveitaram para registrar o momento. vejam o registro da professora Gwendolyn:

OI GENTE, HOJE FIZ A CAPACITAÃ‡ÃƒO DA UNIDADE TRANSFORMAÃ‡Ã•ES.A DINAMIZADORA 
FOI ELISÃ‚NGELA TAVARES.ELA COMEÃ‡OU APRESENTANDO OS OBJETIVOS DA UNIDADE.EM 
SEGUIDA FIZEMOS ATIVIDADES EM GRUPO.ELA PROCUROU FRISAR QUE NO PRIMEIRO MOMENTO 

   NÃƒO Ã‰ NECESSÃRIO FALAR PARA AS CRIANÃ‡AS TRANSFORMAÃ‡Ã•ES FÃSICA E QUÃMICA, 
   MAS SIM TRANSFORMAÃ‡Ã•ES REVERSÃVEIS E IRREVERSÃVEIS.ASSISTIMOS AO VÃDEO SOPA DE

LIXO E DISCUTIMOS SOBRE O LIXO QUE Ã‰ DESCARTADO NA NATUREZA.POR FIM PREENCHEMOS
O QUADRO DAS AULAS E RECEBEMOS O CADERNO LER E ESCREVER CIÃŠNCIAS, QUE AUXILIAM 
NA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO.ADOREI A ATUAÃ‡ÃƒO DA DINAMIZADORA QUE FOI MUITO SOLICITA E 
SEGURA DO QUE ESTAVA NOS PASSANDO.COMO SEMPRE ADOREI!!!!
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ccbb-convida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CCBB convida!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Add caption

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
censo-escolar-2011-raio-x-da-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!

Página 615



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Censo Escolar 2011: Raio X da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica no PaÃ-s - NotÃ-cias - 
ComunicaÃ§Ã£o e MÃ-dia - Todos Pela EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Censo Escolar 2011: Raio X da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica no PaÃ-s - NotÃ-cias - 
ComunicaÃ§Ã£o e MÃ-dia - Todos Pela EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
certificacao-dos-amigos-do-zippy.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CertificaÃ§Ã£o dos Amigos do Zippy.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As professoras Raquel, Gwendolyn e Cleidiane receberam o certificado e agora 
estÃ£o aptas a utilizar a metodologia dos amigos do Zippy. Equipe sempre 
antenada e bem formada, muito orgulho da equipe de professores do CIEP Dr. AdÃ£o
Pereira Nunes.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-averbar-tempo-de-servico.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 1 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Como averbar tempo de serviÃ§o?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Veja todas as informaÃ§Ãµes no site da sma.
SMA - Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o
FUNCIONALISMO
Como averbar tempo de serviÃ§o?
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O servidor que pretende solicitar averbaÃ§Ã£o de tempo de serviÃ§o junto Ã  
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro deverÃ¡, de acordo com a averbaÃ§Ã£o 
desejada, seguir as seguintes orientaÃ§Ãµes:
Tempo de serviÃ§o prestado a iniciativa privada
O servidor deverÃ¡ se dirigir ao Ã³rgÃ£o setorial de Recursos Humanos de sua 
Secretaria de lotaÃ§Ã£o e solicitar declaraÃ§Ã£o para apresentaÃ§Ã£o ao INSS.
O servidor deverÃ¡ autuar processo com a seguinte documentaÃ§Ã£o:
 Requerimento datado e assinado
 CertidÃ£o original de tempo de contribuiÃ§Ã£o expedida pelo INSS
Veja a Ã-ntegra 
emhttp://www.rio.rj.gov.br/web/sma/exibeconteudo?article-id=1614961
. A averbaÃ§Ã£o nÃ£o tem nada a ver com o estÃ¡gio probatÃ³rio. Continua-se no 
estÃ¡gio, mas comeÃ§a a receber as diferenÃ§as sim, EstÃ¡ tudo lÃ¡. SÃ³ vale, no
entanto, se a funÃ§Ã£o for na mesma Ã¡rea. Se for em outra ou mesmo na 
iniciativa privada, sÃ³ conta tempo para aposentadoria.
Espero ter ajudadol.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descritores-das-provas-da-sangari.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 15 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Descritores das provas da Sangari

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OlÃ¡ Professores e gestores!

AÃ- estÃ£o os descritores da prova do 2Âº bimestre do 4Âº e 5Âº anos. Lembrando 
que para esta prova sÃ£o as 16 aulas da 1Âª unidade + as 4 primeiras aulas da 
2Âª unidade.
OBS: O nÃºmero que aparece no descritor ex: ECO_1... Ã© o nÃºmero do descritor e
nÃ£o o nÃºmero da aula ok?

Grade Curricular Cientistas do AmanhÃ£ para 2012/2013AnoUnidades - MÃ³dulo 
 IUnidades - MÃ³dulo IIUnidades - MÃ³dulo III1Âº anoAnimaisÃguaLuz, Cores e 

Sombras2Âº anoSeres VivosArVida das Plantas3Âº anoCiclos de 
VidaTransformaÃ§ÃµesSolo4Âº anoTempo e ClimaRochas e MineraisCorpo Humano5Âº 
anoEcossistemasVida dos AnimaisTerra, Sol e Lua

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
dia-das-maes-sustentavel.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das mÃ£es sustentÃ¡vel!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1303 da professora Gwendolyn abraÃ§ou a ideia da sustentabilidade e 
elaborou uma lembranÃ§a especial para o dia das mÃ£es. Eles fizeram pulseiras 
para as mÃ£es apenas com materiais reciclÃ¡veis!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-da-professora-gwendolyn-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dicas da professora Gwendolyn para armazenar material da Sangari

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ALÃ” PROFESSORES QUE TRABALHAM COM A SANGARI.FICA A DICA DE ARRUMAÃ‡ÃƒO DO 
MATERIAL PERMANENTE.ESPECIFIQUEM NA ABA DA CAIXA TODO O MATERIAL QUE VOCÃŠS 
RECEBERAM E ESTÃƒO DEIXANDO PARA O PRÃ“XIMO ANO.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-leitura-da-professora.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dicas de leitura da professora Gwendolyn.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]

ESSA HISTÃ“RIA Ã‰ MUITO ENGRAÃ‡ADA E DIVERTIDA. E DEPOIS QUE CONTEI PRA ELES UMA
IDEIA ME OCORREU, ESSA HISTÃ“RIA PODE SER TRABALHADA TAMBÃ‰M NO PROJETO AMIGOS 
DO ZIPPY, POIS TRATA DO MEDO DA MENINA.PROFESSORES CONTEM ESSA HISTÃ“RIA PARA 
SEUS ALUNOS.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dispoe-sobre-exame-medico-admissional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DispÃµe sobre Exame MÃ©dico Admissional para candidatos a ingresso no ServiÃ§o 
PÃºblico Municipal e dÃ¡ outras providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 segunda-feira, 14 de maio de 2012 5:49DIÃRIO OFICIAL de 14 de maio de 
2012DECRETO N.Âº 35604 DE 11 DE MAIO DE 2012DispÃµe sobre Exame 
MÃ©dicoAdmissionalpara candidatos a ingresso no ServiÃ§o PÃºblico Municipal e 
dÃ¡ outras providÃªncias.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuiÃ§Ãµes legais,DECRETA:Art. 1Âº Desde que jÃ¡ sejam servidores em 
atividade, os candidatos ao ingresso no ServiÃ§o PÃºblico Municipal ficam 
dispensados do exame mÃ©dico admissional para cargos que tenham sido aprovados, 
inclusive nas hipÃ³teses de acumulaÃ§Ã£o permitidas por lei. 1Âº. A realizaÃ§Ã£o
do exame mÃ©dico admissional Ã© obrigatÃ³ria para os candidatos que:a) foram 
readaptados;b) tenham, em algum momento, exercido suas atividades com carga 
horÃ¡ria reduzida;c) tenham obtido licenÃ§a mÃ©dica dentro do perÃ-odo de 6 
(seis) meses anteriores a data do provimento, inclusive na hipÃ³tese prevista no
inciso IX do artigo 64 da Lei n.Âº 94, de 14 de marÃ§o de 1979, excetuados os 
casos descritos na Lei Complementar n.Âº 88, de 14 de maio de 2008.d) computarem
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90 (noventa) dias de afastamento, apurados no perÃ-odo de 12 (doze) meses 
anteriores a data do provimento. 2Âº. A realizaÃ§Ã£o do exame mÃ©dico tambÃ©m 
serÃ¡ exigida para admissÃ£o em cargo cujas atribuiÃ§Ãµes envolvam atividades 
que sejam reconhecidamente exercidas em condiÃ§Ãµes de risco, periculosidade ou 
insalubridade ou para cargo que apresente condiÃ§Ãµes de penosidade 
comprovadamente superiores Ã quele anteriormente exercido.Art. 2Âº Os servidores
abrangidos pelo disposto no caput do artigo 1Âº deverÃ£o firmar declaraÃ§Ã£o 
sobre seu histÃ³rico de saÃºde, em formulÃ¡rio prÃ³prio, a ser fornecido pelo 
respectivo departamento de pessoal.ParÃ¡grafo Ãºnico. Aplicam-se aos servidores 
descritos neste artigo as disposiÃ§Ãµes contidas na ResoluÃ§Ã£o SMA NÂº 
1.483/2008 e suas posteriores alteraÃ§Ãµes.Art. 3Âº Os exames dos portadores de 
deficiÃªncia fÃ-sica serÃ£o realizados de acordo com a legislaÃ§Ã£o pertinente, 
aplicando-se, no que couber, as disposiÃ§Ãµes deste decreto.Art. 4Âº Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o, revogando-se as 
disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio, especialmente o Decreto n.Âº 35.390, de 03 de abril
de 2012.Rio de Janeiro, 11 de maio de 2012; 448Âº ano da fundaÃ§Ã£o da 
Cidade.EDUARDO PAES
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulgacao-de-projetos-viva-o-transito.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DivulgaÃ§Ã£o de Projetos: Viva o TrÃ¢nsito e No Sentido da InclusÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBE/CED nÂº 57Rio de Janeiro,
27 de abril de 2012.
Assunto:
DivulgaÃ§Ã£o de Projetos: Viva o TrÃ¢nsito e No Sentido da InclusÃ£oSenhor
(a) Coordenador (a) da E/SUBE/CRESr
(a) Assessor (a) da E/SUBE/CRESenhor
(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED
A Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o, por meio da E/SUBE/CED/Extensividade, vem divulgar os Projetos Viva 
o TrÃ¢nsito e No Sentido da
InclusÃ£o promovidos pelo DETRAN Rio para as Unidades Escolares ,creches e EDI 
do
Sistema Municipal de Ensino.2. O Programa tem como um dos seus objetivos,
prevenir e conscientizar a populaÃ§Ã£o acerca das temÃ¡ticas que envolvem o 
trÃ¢nsito
uma vez que acidentes dessa natureza constituem um grave problema social e de
saÃºde pÃºblica. Desta forma, a EducaÃ§Ã£o para o TrÃ¢nsito se revela como uma
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maneira efetiva de prevenÃ§Ã£o e conscientizaÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o, visando a 
melhoria
da qualidade de vida na cidade.

3. O
inÃ-cio das aÃ§Ãµes do Programa ocorrerÃ£o por intermÃ©dio da realizaÃ§Ã£o de 
cursos
que terÃ£o a carga horÃ¡ria de 4h. PÃºblico-alvo:
Coordenadores PedagÃ³gicos, Professores do 1Âº ao 9Âº ano do Ensino Fundamental,
Professores Articuladores e/ou Diretor adjunto
de creches/EDI das escolas da E/SUBE/4ÂªCRE, E/SUBE/5ÂªCRE, E/SUBE/6ÂªCRE,
E/SUBE/9ÂªCRE e E/SUBE/10ÂªCRE . Os cursos
serÃ£o realizados conforme cronograma em anexo.

4. Segue,
abaixo, o cronograma dos cursos e os respectivos locais de realizaÃ§Ã£o.

 CRONOGRAMA DE CAPACITAÃ‡Ã•ES PARA 2012DATACREPROJETOPERÃODOLOCALQUANTIDADE DE 
PROFESSORES22 de maio de 20124ÂªNo Sentido daInclusÃ£oManhÃ£AuditÃ³rio da 4ÂªCRE
Estrada dos MaracajÃ¡s, 1294 - Ilha do
  Governador40Viva o TrÃ¢nsitoTarde4024 de maio de 20126ÂªNo Sentido da
InclusÃ£oManhÃ£Escola Municipal Ana de Barros
  CÃ¢mara Rua Theremin s/n -
  Coelho Neto40Viva o TrÃ¢nsitoTarde4029 de maio de 20125ÂªNo Sentido 
daInclusÃ£oManhÃ£Rua Marupiara s/n - Rocha Miranda40Viva o TrÃ¢nsitoTarde4031 de
maio de 20129ÂªNo Sentido daInclusÃ£oManhÃ£AuditÃ³rio da 9ÂªCRE Rua Amaral 
Costa,140 - Campo
  Grande40Viva o TrÃ¢nsitoTarde4005 de junho de 201210ÂªNo Sentido da 
InclusÃ£oManhÃ£AuditÃ³rio da 10ÂªCRE Av. Padre Guilherme Decaminada, 71 -
  Santa Cruz40Viva o TrÃ¢nsitoTarde40
5. Quanto Ã s inscriÃ§Ãµes, cada
E/SUBE/CRE deverÃ¡ enviar para a E/SUBE/CED- Extensividade, por meio do e-mail 
extensividade@rioeduca.net ou selmasilva005@rioeduca.net ou 
anapbarros@rioeduca.netatÃ© 16 de maio de 2012 as planilhas do Anexo I
devidamente preenchidas com o nome dos professores participantes.6. Colocamo-nos
Ã  disposiÃ§Ã£o para maiores
esclarecimentos no tel: 2976-2291 ou 2976-2336
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-mais-do-que-esporte.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Ã‰ mais do que esporte

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ã‰ mais do que esporte
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-cria-escola-de-formacao-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o cria a Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca Paulo Freire

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Para valorizar e capacitar os professores do municÃ-pio do Rio de Janeiro, a 
Prefeiturado Rio cria a Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca Paulo Freire. 
A iniciativavai possibilitar aos professores uma formaÃ§Ã£o sÃ³lida nas diversas
Ã¡reas do conhecimento,benefÃ-cio que atenderÃ¡ Ã s necessidades dos alunos. 
Desenvolvida pela SecretariaMunicipal de EducaÃ§Ã£o, a nova estrutura iniciarÃ¡ 
suas atividades em junho, no Centro.SerÃ£o oferecidos cursos de formaÃ§Ã£o 
continuada - modalidades presencial,semipresencial e Ã  distÃ¢ncia - e de 
formaÃ§Ã£o bÃ¡sica para os professores candidatos aingressarem na Rede Municipal
de Ensino. Este Ãºltimo constituirÃ¡, inclusive, umadas etapas do processo de 
seleÃ§Ã£o. AlÃ©m disso, haverÃ¡ convÃªnios com universidadespÃºblicas e 
privadas, bem como instituiÃ§Ãµes de referÃªncia em educaÃ§Ã£o.A Escola de 
FormaÃ§Ã£o do Professor contarÃ¡, tambÃ©m, com a Biblioteca AnÃ-sio Teixeirae 
com o Centro de ReferÃªncia da EducaÃ§Ã£o PÃºblica, que disponibilizarÃ¡ para 
pesquisaso acervo e os dados referentes Ã  EducaÃ§Ã£o PÃºblica da Cidade do Rio 
de Janeiro.

http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobase=100
52012.nfo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educopediando-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educopediando no EI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A tecnologia Ã© um dos eixos norteadores de nosso PPP. Nossos alunos da 
EducaÃ§Ã£o infantil iniciam o uso das TICs na educaÃ§Ã£o desde cedo. Veja esse 
aulÃ£o de EI com a EducopÃ©dia. Aula planejada pelas professoras Michelle e 
BÃ¡rbara com auxÃ-lio das estagiÃ¡rias Arlene e Joyce.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns a todos!
Muito bom trabalho!
Abs,
SÃ´nia
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicoes-para-o-cec.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EleiÃ§Ãµes para O CEC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Saiu no DO de 2 de maio as regras para eleiÃ§Ã£o do Conselho escola comunidade 
confira:

http://doweb.rio.rj.gov.br/sdcgi-bin/om_isapi.dll?softpage=_infomaininfobase=020
52012.nfo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
espetaculo-sagrada.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EspetÃ¡culo: Sagrada
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Numa parceria entre a 4a Mostra Brasil e a Secretaria Municipal de Cultura o 
grupo EDISCA apresenta seu mais recente espetÃ¡culo: SAGRADA, que propÃµe uma 
reflexÃ£o quanto Ã s questÃµes ambientais e o caminho insustentÃ¡vel do planeta.

A apresentaÃ§Ã£o serÃ¡ dentro do projeto Sete em Ponto e acontece no dia 22 de 
maio (terÃ§a-feira) as 19hs no Teatro Carlos Gomes.

Teatro Municipal Carlos Gomes
Rua Pedro I, nÃºmero 4 - PraÃ§a Tiradentes
Telefone: 22150556
Ingressos a R$1.apresenta seu mais recente espetÃ¡culo: SAGRADA, que propÃµe uma
reflexÃ£o quanto Ã s questÃµes ambientais e o caminho insustentÃ¡vel do planeta.

A apresentaÃ§Ã£o serÃ¡ dentro do projeto Sete em Ponto e acontece no dia 22 de 
maio (terÃ§a-feira) as 19hs no Teatro Carlos Gomes.

Teatro Municipal Carlos Gomes
Rua Pedro I, nÃºmero 4 - PraÃ§a Tiradentes
Telefone: 22150556
Ingressos a R$1.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estabelece-ponto-facultativo-nas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estabelece ponto facultativo nas  repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no  dia 08 
de junho de 2012.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas

atribuiÃ§Ãµes legais,

DECRETA:
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Art. 1.Âº O ponto serÃ¡ facultativo nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no 
dia

08 de junho de 2012, excluÃ-dos desta previsÃ£o os expedientes nos Ã³rgÃ£os

cujos serviÃ§os nÃ£o admitam paralisaÃ§Ã£o.

Art. 2.Âº Este Decreto entra em vigor na data da sua publicaÃ§Ã£o.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012; 448.Âº ano de fundaÃ§Ã£o da Cidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estagiarios-no-ciep.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EstagiÃ¡rios no CIEP!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa escola tem uma equipe maravilhosa, atÃ© os estagiÃ¡rios sÃ£o mil. Esse ano
nosso tema gerador Ã© sustentabilidade e nossas estagiÃ¡rias Arlene e Joyce 
Carvalho deram um show, o trabalho foi todo planejado pela Joyce (estagiÃ¡ria de
informÃ¡tica) e auxiliada pela Arlene (estagiÃ¡ria de Letras). O Tema foi Meio 
ambiente, as atividades foram diversificadas: histÃ³rias, confecÃ§Ã£o de 
brinquedos, jogos no computador e muita alegria e aprendizagem! Valeu Meninas...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Que dia maravilhoso! amo estagiar nessa escola
Valeu Joyce!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes do 6Âº PrÃªmio Curta Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Projeto Cineclube nas Escolas divulga ...
EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes do 6Âº PrÃªmio Curta Escola - Festival de Cinema 
EstudantilO PrÃªmio Curta Escola visa incentivar a produÃ§Ã£o de curtas nas 
escolas publicas atravÃ©s da exibiÃ§Ã£o de filmes ea realizaÃ§Ã£o de oficinas 
nas escolas. TambÃ©m haverÃ¡palestras e debates para discutir o audiovisual 
dentro das escolas.Entre no site e inscreva seu 
filme:www.premiocurtaescola.com.brEm anexo, regulamento do concurso.
abs,Luciana BessaDa GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o (SME/RJ)Tel.: 2976-2318
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 15 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ESTÃƒO ABERTAS AS INSCRIÃ‡Ã•ES PARA O FESTIVAL LITERATURA EM VÃDEO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 ESTÃƒO ABERTAS AS INSCRIÃ‡Ã•ES PARA O FESTIVAL LITERATURA EM VÃDEO
EstÃ£o abertas atÃ© o dia16 de setembroas inscriÃ§Ãµes para oO Festival 
Literatura em VÃ-deopelo sitewww.literaturaemvideo.com.brTrata-sede um concurso 
de vÃ-deos produzidos a partir da leitura de uma das obras de ficÃ§Ã£o do 

 catÃ¡logo da Editora Ãtica ou da Editora Scipione. O objetivo Ã© incentivar o 
hÃ¡bito da leitura nos jovens de uma maneira divertida, estimular a criatividade
e apoiar o educador em seu trabalho dentro da sala de aula.PoderÃ£o ser 
inscritos vÃ-deos de 30 a 300 segundos (5 minutos).CalendÃ¡rio*1 a 28/10- 
VotaÃ§Ã£o on-line para escolher os melhores vÃ-deos de cada categoria.Neste 
mesmo perÃ-odo, a Editora realizarÃ¡ uma anÃ¡lise interna para escolher os 
melhores vÃ-deos do JÃºri TÃ©cnico.*8 e 9/11-DivulgaÃ§Ã£o da lista de vencedores
em um evento de premiaÃ§Ã£o.Quem pode participar?Alunos matriculados no Ensino 
Fundamental II e no Ensino MÃ©dio, coordenados por um professor.InscriÃ§Ãµes e 
informaÃ§Ãµes no site:www.literaturaemvideo.com.br

--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Faetec abre mais de 3 mil vagas para nÃ-veis mÃ©dio, tÃ©cnico e superior - 
CapacitaÃ§Ã£o - Extra Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Faetec abre mais de 3 mil vagas para nÃ-veis mÃ©dio, tÃ©cnico e superior - 
CapacitaÃ§Ã£o - Extra Online
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 12 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Google lanÃ§a site para ensinar estudantes a melhorar pesquisas - vida - 
educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Google lanÃ§a site para ensinar estudantes a melhorar pesquisas - vida - 
educacao - EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 12 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ideb pode ser divulgado na entrada das escolas pÃºblicas - vida - educacao - 
EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ideb pode ser divulgado na entrada das escolas pÃºblicas - vida - educacao - 
EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

II FÃ³rum Mundial de MÃ-dia Livre CÃºpula dos Povos na Rio+20 ProgramaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

II FÃ³rum Mundial de MÃ-dia Livre
CÃºpula dos Povos na Rio+20
ProgramaÃ§Ã£o
Dia 169h abertura - AuditÃ³rio Pedro Calmon (UFRJ - Urca)
O II FÃ³rum Mundial de MÃ-dia Livre e a Rio+20: A luta da comunicaÃ§Ã£o e da 
cultura como bens comuns
11h - PainÃ©is simultÃ¢neosEixo 1 - Direito Ã  ComunicaÃ§Ã£o - AuditÃ³rio Pedro 
Calmon (UFRJ - Urca)
Temas em debate: acesso Ã  informaÃ§Ã£o; liberdade de expressÃ£o; liberdade na 
internet; agressÃµes a jornalistas; criminalizaÃ§Ã£o da mÃ-dia livre; 
conglomerados mundiais de comunicaÃ§Ã£o e o discurso hegemÃ´nico sobre 
desenvolvimento
Eixo 2 - ApropriaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica - AuditÃ³rio Eletrobras (Casa do Estudante -
Flamengo)Temas em debate: novos modelos organizacionais e econÃ´micos; 
protocolos livres; liberdade de internet; espectro livre e tecnologia digital 
(rÃ¡dio e TV digital); formaÃ§Ã£o para apropriaÃ§Ã£o tecnolÃ³gica13h - AlmoÃ§o
14h - Painel eixo 3PolÃ-ticas PÃºblicas - AuditÃ³rio Pedro Calmon (UFRJ - Urca)
Temas em debate: comunicaÃ§Ã£o e democracia; marcos regulatÃ³rios; padrÃµes 
internacionais e boas prÃ¡ticas de regulaÃ§Ã£o; sistema pÃºblico de 
comunicaÃ§Ã£o; rÃ¡dios comunitÃ¡rias; rÃ¡dios livres; sustentabilidade das 
mÃ-dias livres
16h - Atividades autogestionadas - salas de aula ECO (UFRJ - Urca)
Rodas de conversa, desconferÃªncias, oficinas, FÃ³rum Extendido
Dia 179h - PainÃ©is simultÃ¢neosEixo 4 - Movimentos Sociais - AuditÃ³rio Pedro 
Calmon (UFRJ - Urca)
Temas em debate: ProduÃ§Ã£o de conteÃºdo e informaÃ§Ã£o pela sociedade civil 
(incluindo o debate sobre a disputa de valores em torno do desenvolvimento 
sustentÃ¡vel); as lutas nas redes e nas ruas e o ativismo global; como aumentar 
o impacto da mÃ-dia livre nas lutas sociais; sinergia entre plataformas 
regionais de informaÃ§Ã£o; troca de experiÃªncias e iniciativas; os 
midialivristas e o processo do FÃ³rum Social Mundial

Mulher, mÃ-dia e bens comuns -AuditÃ³rio Eletrobras (Casa do Estudante - 
Flamengo)
10h30 - PlenÃ¡ria Geral - AuditÃ³rio Pedro Calmon (UFRJ - Urca)
OrganizaÃ§Ã£o de estratÃ©gias e encaminhamento de propostas para a PlenÃ¡ria de 
ConvergÃªncia da CÃºpula dos Povos sobre Bens Comuns
13h - AlmoÃ§o
14h - Atividades autogestionadas - salas de aula ECO (UFRJ - Urca)
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Rodas de conversa, desconferÃªncias, oficinas, FÃ³rum Extendido
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InclusÃ£o de escova de dentes e creme dental na lista de material escolar para 
alunos da educaÃ§Ã£o infantil ao ensino fundamental.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

LEI N.Âº 5.417 DE 29 DE maio DE 2012.Estabelece a inclusÃ£o de escova de dentes 
e creme dental na lista de material escolar para alunos da educaÃ§Ã£o infantil 
ao ensino fundamental.
Autora: Vereadora Rosa Fernandes
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faÃ§osaber que a CÃ¢mara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1Âº As escolas do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro ficam obrigadas a incluir na
lista de material dos alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil ao Ensino Fundamental escova
de dentes e creme dental.
Art. 2Âº As escolas, a cada trimestre, deverÃ£o emitir um comunicado aos 
responsÃ¡veis pelos alunos, lembrando da importÃ¢ncia da troca regular da escova
de dentes e da verificaÃ§Ã£o permanente da presenÃ§a da escova e do creme dental
na mochila da crianÃ§a.
Art. 3Âº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Cultura - Projetos artÃ-sticos de matriz africana recebem R$ 
1,1 milhÃ£o em prÃªmios

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Cultura - Projetos artÃ-sticos de matriz africana recebem R$ 
1,1 milhÃ£o em prÃªmios
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 22 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Local de formaÃ§Ã£o da Sangari

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Polo Madureira (PII)EstÃ¡cioMadureiraEstrada do Portela, 222 - 5Âº, 6Âº e 7Âº 
andares (Madureira Shopping) - MadureiraDias 28, 29, 30 e31 de maio

ANO / UNIDADE2Âª feira - 28/053Âª feira - 29/054Âª feira - 30/055Âª feira - 
 31/05ManhÃ£TardeManhÃ£TardeManhÃ£TardeManhÃ£Tarde1Âº ano - Ãguapara prof. novos 

e veteranos
X

XX

2Âº ano - Arpara prof. novos e veteranos
XXX

3Âº ano - TransformaÃ§Ãµespara prof. novos e veteranos

XXX
X
4Âº ano - Rochas e Mineraispara prof. novos e veteranosX

X

5Âº ano - Vida dos Animaispara prof. novos e veteranosX

X

Muito obrigada!!!
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Microsoft lanÃ§a a So.cl, rede social voltada para estudantes - vida - educacao 
- EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Microsoft lanÃ§a a So.cl, rede social voltada para estudantes - vida - educacao 
- EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra e oficinas do Museu Nacional!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Museu Villa-Lobos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novas oportunidades para o magistÃ©rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RIO - Professores que gostariam de trabalhar para o estado ou municÃ-pio do Rio 
tÃªm boas chances de conquistar uma vaga. A Secretaria de Estado de EducaÃ§Ã£o 
do Rio (Seeduc), por exemplo, estÃ¡ promovendo seleÃ§Ã£o simplificada para a 
contrataÃ§Ã£o temporÃ¡ria de atÃ© 2 mil professores, para o cargo de docente I, 
que irÃ£o atuar nos anos finais do ensino fundamental (6Âº ao 9Âº ano), ensino 
mÃ©dio e educaÃ§Ã£o profissional, conforme autorizaÃ§Ã£o do governador SÃ©rgio 
Cabral, em 17 de fevereiro Ãºltimo. AlÃ©m disso, as prefeituras de Nova IguaÃ§u 
e de Mesquita, municÃ-pios da Baixada Fluminense, oferecem, ao todo, 437 vagas 
para o magistÃ©rio, em diversas disciplinas.
Para as vagas temporÃ¡rias de docente I oferecidas pelo governo estadual, os 
interessados podem se inscrever atÃ© o tÃ©rmino do atual ano letivo de 2012, 
diretamente nosite da Seeduc, preenchendo a ficha de inscriÃ§Ã£o e cadastrando 
seu currÃ-culo. O candidato serÃ¡ avaliado apenas por meio de anÃ¡lise de 
tÃ-tulos e experiÃªncia profissional. Como se trata de uma seleÃ§Ã£o 
simplificada para vagas temporÃ¡rias, nÃ£o Ã© necessÃ¡ria a realizaÃ§Ã£o de 
concurso pÃºblico. De acordo com as resoluÃ§Ãµes do governo estadual, os 
candidatos deverÃ£o realizar apenas uma inscriÃ§Ã£o, com CPF prÃ³prio. A 
remuneraÃ§Ã£o Ã© de R$ 877,91 para lecionar do 6Âº ao 9Âº ano do fundamental, do
1Âº ao 3Âº ano do ensino mÃ©dio e em cursos de educaÃ§Ã£o profissional, para 
carga de 22 horas de trabalho semanais. Os classificados devem aguardar 
comunicado da Seeduc, por meio de correspondÃªncia pessoal, contato telefÃ´nico 
ou e-mail, para a formalizaÃ§Ã£o do contrato.
A Seeduc ressalta que a seleÃ§Ã£o contemplarÃ¡ as disciplinas em que nÃ£o hÃ¡ 
mais profissionais de concursos anteriores a serem chamados e suprirÃ¡ as 
carÃªncias ocasionadas por afastamentos temporÃ¡rios e/ou licenciamento de 
professores efetivos. AlÃ©m disso, visa a criar um cadastro para as disciplinas 
em que ainda hÃ¡ profissionais a serem convocados, mas em nÃºmero 
insuficiente.Confira detalhes dos outros processos seletivos com inscriÃ§Ãµes 
abertas:Prefeitura de Nova IguaÃ§u- O municÃ-pio da Baixada Fluminense estÃ¡ com
inscriÃ§Ãµes abertas para 536 vagas na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o, sendo 417 destinadas
ao magistÃ©rio. Podem concorrer candidatos que tenham nÃ-vel mÃ©dio 
magistÃ©rio/normal, normal superior ou pedagogia. Os cargos oferecidos sÃ£o para
Professor II ( que lecionam nas turmas do 6Âº ao 9Âº ano do ensino fundamental 
ou ensino mÃ©dio), em educaÃ§Ã£o especial e nas disciplinas de lingua 
portuguesa, artes, educaÃ§Ã£o fÃ-sica, histÃ³ria, geografia, matemÃ¡tica, 
ciÃªncias, lÃ-ngua estrangeira (inglÃªs e espanhol) e para Professor I (que 
lecionam do 1Âº ao 5Âº ano do ensino fundamental), para atendente educacional 
especial, libras, braile e intÃ©rprete de libras (profissional ouvinte). Os 
salÃ¡rios sÃ£o de R$ 1.642,14 e de R$ 1.535,64, respectivamente. As inscriÃ§Ãµes
podem ser feitas via internet, atÃ© 6 de maio, pelosite da Consulplan. 
Pessoalmente, os candidatos podem se cadastrar na central de atendimento na 
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Escola Municipal Monteiro Lobato, de 8h Ã s 17h, nos dias Ãºteis. As taxas sÃ£o 
de R$ 50 (mÃ©dio e mÃ©dio/tÃ©cnico) e de R$ 65 (superior).Prefeitura de 
Mesquita- Seguem abertas atÃ© 6 de maio as inscriÃ§Ãµes do concurso pÃºblico da 
Prefeitura de Mesquita, tambÃ©m na Baixada Fluminense, que visa ao preenchimento
de 20 vagas para o magistÃ©rio, sendo cinco destinadas ao cargo de Professor I 
(educaÃ§Ã£o artÃ-stica/mÃºsica) e 15 para Professor II (EducaÃ§Ã£o Especial). O 
salÃ¡rio Ã© de R$ 1.420,27, mais auxÃ-lio-transporte, para ambos os cargos, com 
carga horÃ¡ria de 16 horas para Professor I e de 24 horas para Professor II. Os 
professores ainda recebem como benefÃ-cio 6% de valorizaÃ§Ã£o de pessoal da 
EducaÃ§Ã£o. Os interessados devem se cadastrar nosite da FundaÃ§Ã£o Bio-Rio. 
Quem nÃ£o tiver acesso Ã  internet poderÃ¡ se inscrever no posto de atendimento 
da prefeitura, atÃ© 4 de maio. A prova objetiva estÃ¡ prevista para o dia 20 do 
mesmo mÃªs. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$ 35 para Professor II e de R$ 65 para 
Professor I, que exigem graduaÃ§Ã£o superior. A contrataÃ§Ã£o Ã© de regime 
estatutÃ¡rio e a seleÃ§Ã£o tem validade de dois anos, podendo ser prorrogada por
igual perÃ-odo.

Leia mais sobre esse assunto em 
http://oglobo.globo.com/emprego/novas-oportunidades-para-magisterio-no-estado-do
-rio-4781250#ixzz1thYSv3OZ 
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novos canais para denunciar maus servidores do Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ite, telefone e corregedor vÃ£o apurar denÃºncias de cariocas. Comissionado 
terÃ¡ ainda que apresentar declaraÃ§Ã£o de renda
PORALESSANDRA HORTORio- O cidadÃ£o carioca ganhou ontem um novo canal para 
denunciar mÃ¡ conduta de servidores pÃºblicos e solicitar dados pÃºblicos, alÃ©m
de conhecer, em detalhes, informaÃ§Ãµes sobre contratos ecompras. O site 
www.transparenciacarioca.rio.gov.br atende os requisitos da Lei de Acesso Ã  
InformaÃ§Ã£o PÃºblica, em vigor a partir de hoje.Por meio da Central 
deAtendimento1746 e seus aplicativos em site e telefone, a populaÃ§Ã£o poderÃ¡ 
requerer as informaÃ§Ãµes e denunciar os maus servidores.
A partir de hoje, a Prefeitura do Rio vai acompanhar de perto a evoluÃ§Ã£o 
patrimonial do funcionalismo e demais pessoas em cargos comissionados. Antes, 
eles eram obrigados a apresentar, anualmente, a declaraÃ§Ã£o de bens. De acordo 
com o decreto que serÃ¡ publicado hoje no DiÃ¡rio Oficial, os comissionados 
deverÃ£o apresentar tambÃ©m a declaraÃ§Ã£o do Imposto deRendatodos os anos. O 
documento vai ficar guardado em envelope lacrado.
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Segundo o secretÃ¡rio-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, a 
medida possibilitarÃ¡ uma investigaÃ§Ã£o Ã¡gil, caso a pessoa seja alvo de 
denÃºncia de enriquecimento ilÃ-cito.
Outro decreto tambÃ©m estabelece que, a partir de hoje, todos os editais de 
concursos pÃºblicos devem exigir que os aprovados sejam enquadrados no regime 
Ficha Limpa. Os documentos deverÃ£o ser apresentados antes da posse.
Outra novidade Ã© a criaÃ§Ã£o do cargo de Corregedor-Geral do MunicÃ-pio. 
Segundo Pedro Paulo, o nome deve ser divulgado na prÃ³xima semana: SerÃ¡ um 
servidor pÃºblico da Controladoria-Geral do MunicÃ-pio ou da Procuradoria Geral.
DeverÃ¡ ter acima de 35 anos e pelo menos 10 de serviÃ§o pÃºblico. Ã‰ algo 
inÃ©dito entre as capitais do PaÃ-s.DETALHES DOS DECRETOS
AUTONOMIA
O secretÃ¡rio-chefe da Casa Civil explicou que o corregedor poderÃ¡ atuar em 
casos que o corporativismo poderia prejudicar o resultado de sindicÃ¢ncia.
COMISSÃƒO
TambÃ©m foi criada a ComissÃ£o de ReavaliaÃ§Ã£o de InformaÃ§Ãµes do MunicÃ-pio 
do Rio. CaberÃ¡ ao grupo formado pela Casa Civil, Procuradoria-Geral, 
Controladoria-Geral e Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o avaliar se as 
informaÃ§Ãµes solicitadas obedecem a algum nÃ-vel de sigilo fiscal ou a algum 
outro tipo de impedimento de divulgaÃ§Ã£o previstos em lei.
PRAZO
A Prefeitura do Rio terÃ¡ que informar, em atÃ© 20 dias, a data de entrega das 
informaÃ§Ãµes solicitadas pelo cidadÃ£o denunciante.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-projeto-cineclube-nas-escolas-convida.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Projeto Cineclube nas Escolas convida ...   CAPACITAÃ‡ÃƒO EM CINEMA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

VocÃª estÃ¡ convidado a participar do curso de capacitaÃ§Ã£o em cinema oferecido
pelo projeto Imagens em Movimento, parceiro desde 2011 do ProjetoCINECLUBE NAS 
ESCOLAS.

O curso comeÃ§a no prÃ³ximo sÃ¡bado e contemplarÃ¡ a anÃ¡lise e a realizaÃ§Ã£o 
de filmes, bem como a reflexÃµes sobre a relaÃ§Ã£o entre a pedagogia e o 
cinema.Asaulas serÃ£o quinzenais atÃ© novembro e cada aula serÃ¡ ministrada por 
um dosformadores do projeto Imagens em Movimento - profissionais especializados 
na Ã¡rea de Cinema.
EstÃ£o sendo oferecidas16 vagas.Para particpar, basta enviar um 
e-mailparalucianabessa@rioeduca.netatÃ© o dia23/05, com as seguintes 
informaÃ§Ãµes:
* Nome completo:* FunÃ§Ã£o/Cargo:* Escola:* VocÃª jÃ¡ fez alguma capacitaÃ§Ã£o 
de audiovisual promovida pela GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o? ( ) Sim ( ) NÃ£o* 
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Em caso positivo especificar: __________________________________________________
SerÃ¡ dada preferÃªncia nas inscriÃ§Ãµes para os professores do projeto 
Cineclube nas Escolas que ainda nÃ£o participaram de capacitaÃ§Ã£o de 
audiovisual oferecida pela GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o.
Abaixo as informaÃ§Ãµes sobre a primeira aula:DIA26 de MAIO -SÃ¡bado
HORA13h Ã s 16h
EMENTA
IntroduÃ§Ã£o Ã  pedagogia do cinema, segundo a metodologia proposta por Alain 
Bergala, autor de "A HipÃ³tese-Cinema" e Conselheiro PedagÃ³gico do projeto 
Imagens em Movimento. ReflexÃµes sobre a inserÃ§Ã£o do cinema na escola, como 
possibilidade de criaÃ§Ã£o e de alteridade.
LOCALCentro de Artes Calouste Gulbenkian
Rua Benedicto HipÃ³lito, 125 - Centro. Sala 104
(MetrÃ´: entre PraÃ§a Onze e Central)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-projeto-cineclube-nas-escolas-divulga.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Projeto Cineclube nas Escolas divulga ...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prezados Professores,
OProjetoCineclube nas Escolasdivulga ...

 O cineclubeCiÃªncia em Focoexibe, no dia2 de junho, Ã s16h,o filme "Ãrido Movie"
(Brasil, 2007), de LÃ-rio FerreiraApÃ³s o filme haverÃ¡ a palestra "O clima em 
nossas histÃ³rias e nossas histÃ³rias sobre o clima", ministrada por Renzo 
Taddei, doutor em Antropologia pela Univ. de Columbia, Nova York.Ele Ã© 
professor da Escola de ComunicaÃ§Ã£o da UFRJ (ECO-UFRJ), pesquisador da 
CoordenaÃ§Ã£o Interdisciplinar de Estudos ContemporÃ¢neos da ECO e membro do 
Grupo de Estudos de Antropologia da CiÃªncia e Tecnologia (GEACT).
Uma entrevista com o convidado pode ser lida no 
blog:http://cineclubecienciaemfoco.blogspot.com
Trecho da entrevista: "A exaustÃ£o dos recursos naturais nÃ£o serÃ¡ resolvida 
enquanto os padrÃµes de subjetividade ocidentais nÃ£o forem incluÃ-dos como 
parte fundamental do problema. [...] A prÃ³pria ideia de 'entendimento mundial' 
em torno do meio ambiente evoca perigosamente um centralismo pouco democrÃ¡tico.
Nunca na histÃ³ria da humanidade houve uma tentativa tÃ£o articulada para a 
criaÃ§Ã£o de um discurso Ãºnico sobre o meio ambiente."
A entrada Ã© franca e a atividade Ã© indicada para o pÃºblico a partir de 16 
anos.
Seria Ã³timo poder contar com a presenÃ§a de todos, e tambÃ©m com sua ajuda na 
divulgaÃ§Ã£o.
O flyer do evento pode ser visto a partir do link:
http://www.casadaciencia.ufrj.br/cienciaemfoco/2012/junho/flyer.html
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* * *Centro Cultural Casa da CiÃªncia da UFRJwww.casadaciencia.ufrj.brTwitter: 
@casadaciencia(21) 2542-7494(r. 230)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olimpiadas-de-lingua-portuguesa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OlimpÃ-adas de LÃ-ngua Portuguesa.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
orientacao-pais-e-professores-da-cidade.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OrientaÃ§Ã£o a pais e professores da Cidade do Rio de Janeiro sobre as 
caracterÃ-sticas do transtorno do dÃ©ficit de atenÃ§Ã£o  -TDA.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIALde 30 de maio de 2012
LEI N.Âº 5.416DE 29 DE maio DE 2012.DispÃµe sobre as diretrizes adotadas pelo 
MunicÃ-pio para realizar a orientaÃ§Ã£o a pais e professores da Cidade do Rio de
Janeiro sobre as caracterÃ-sticas do transtorno do dÃ©ficit de atenÃ§Ã£o-TDA.
Autores: Vereador Tio Carlos
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faÃ§osaber que a CÃ¢mara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1Âº Ficam estabelecidas nesta norma as diretrizes doravante adotadas pelo 
Poder Executivo para realizar o encaminhamento para diagnÃ³stico, tratamento e o
acompanhamento dos alunos da rede de ensino fundamental do MunicÃ-pio do Rio de 
Janeiro, portadores de Transtorno do DÃ©ficit de AtenÃ§Ã£o, doravante denominado
TDA.
ParÃ¡grafo Ãºnico. Para efeitos desta Lei, serÃ£o considerados os casos de TDA 
que apresentem ou nÃ£o caracterÃ-sticas de Hiperatividade.
Art. 2Âº As diretrizes mencionadas no art. 1Âº desta Lei sÃ£o:
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I - orientaÃ§Ãµes a professores, coordenadores, diretores escolares e todo e 
qualquer agente educacional pÃºblico do MunicÃ-pio, fornecidas e ministradas por
profissionais de saÃºde gabaritados, contendo os aspectos globais do TDA e suas 
implicaÃ§Ãµes, com o objetivo precÃ-puo de identificar possÃ-veis portadores do 
transtorno entre os alunos do ensino fundamental;
II - encaminhamento dos possÃ-veis casos de TDA pela diretoria do equipamento de
ensino pÃºblico municipal do qual faÃ§am parte, para diagnÃ³stico e tratamento 
nos equipamentos do Sistema Ãšnico de SaÃºde - SUS;
III - tratamento diferenciado e adequado nos equipamentos de ensino fundamental 
municipais, em consonÃ¢ncia com a sintomatologia do distÃºrbio, para os alunos 
que sejam diagnosticados como portadores de TDA;
IV - conscientizaÃ§Ã£o e amplo fornecimento de informaÃ§Ãµes Ã queles envolvidos
com o universo do portador, como pais, responsÃ¡veis, irmÃ£os e todo e qualquer 
indivÃ-duo que faÃ§a parte do cÃ-rculo pessoal direto do mesmo;
V - acompanhamento do aluno portador de TDA durante todo o perÃ-odo do curso 
fundamental, com recomendaÃ§Ãµes clÃ-nicas e escolares quando da transiÃ§Ã£o 
para o ensino mÃ©dio;
VI - disponibilizaÃ§Ã£o de remÃ©dios associados ao tratamento do TDA nos 
equipamentos de saÃºde pÃºblica municipais.
Art. 3Âº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parametros-para-analise-periodica-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

parÃ¢metros para a anÃ¡lise periÃ³dica da estrutura dos prÃ©dios de escolas com 
sede no MunicÃ-pio.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

LEI N.Âº 5.420 DE 29 DE maio DE 2012.Institui parÃ¢metros para a anÃ¡lise 
periÃ³dica da estrutura dos prÃ©dios de escolas com sede no MunicÃ-pio.
Autor: Vereadora Rosa Fernandes
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faÃ§osaber que a CÃ¢mara Municipal 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1Âº Ficam instituÃ-dos parÃ¢metros para a anÃ¡lise periÃ³dica das 
benfeitorias das escolas com sede no MunicÃ-pio do Rio de Janeiro,Ã s expensas 
doproprietÃ¡rio.
ParÃ¡grafo Ãºnico. SerÃ¡ promovida a anÃ¡lise completa da estrutura das 
benfeitorias das escolas com sede no MunicÃ-pio a cada cinco anos.
Art. 2Âº A anÃ¡lise estrutural de que trata esta Lei envolverÃ¡ a verificaÃ§Ã£o 
das instalaÃ§Ãµes internas, muros, quadras esportivas, calhas de Ã¡guas 
pluviais, estrutura elÃ©trica e hidrÃ¡ulica, caixas dÃ¡gua e cisternas e outras 
instalaÃ§Ãµes das benfeitorias das escolas com sede no MunicÃ-pio.
Art. 3Âº Quando se tratarem de prÃ©dios e benfeitorias pÃºblicas e indicarem a 

Página 637



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
necessidade de reformas, os resultados dessas anÃ¡lises deverÃ£o, a critÃ©rio do
Poder Executivo, ter o seu conteÃºdo incorporado e os recursos destinados na 
proposta orÃ§amentÃ¡ria imediatamentesubsequentea anÃ¡lise.
ParÃ¡grafo Ãºnico. O MunicÃ-pio darÃ¡ prioridade Ã s escolas municipais com mais
de quinze anos de existÃªncia e terÃ¡ o prazo de dois anos para o inÃ-cio da 
realizaÃ§Ã£o das anÃ¡lises estruturais das benfeitorias.
Art. 4Âº Para efeito desta Lei, o MunicÃ-pio do Rio de Janeiro poderÃ¡ firmar 
convÃªnios com entidades de classe de engenheiros e arquitetos.
Art. 5Âº O Poder Executivo regulamentarÃ¡ esta Lei.
Art. 6Âº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
planejamento-das-turmas-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Planejamento das turmas de alfabetizaÃ§Ã£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa equipe de AlfabetizaÃ§Ã£o precisa estar sempre unida e antenada para dar 
conta dos inÃºmeros desafios que enfrentamos diariamente. A coordenaÃ§Ã£o fez 
uma reuniÃ£o especÃ-fica para tratar do assunto casa de alfabetizaÃ§Ã£o. Falamos
sobre planejamento, avaliaÃ§Ã£o,recursos disponÃ-veis, recuperaÃ§Ã£o paralela, 
projetos Sangari, Casa de alfabetizaÃ§Ã£o e amigos do Zippy.

[FOTO]
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<POSTAGEM>
plataforma-criada-por-ex-aluno-do-ita.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma criada por ex-aluno do ITA libera 700 vÃ-deos de matemÃ¡tica - vida -
educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma criada por ex-aluno do ITA libera 700 vÃ-deos de matemÃ¡tica - vida -
educacao - EstadÃ£o
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<POSTAGEM>
professor-precisa-abrir-cabeca-diz.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professor precisa abrir a cabeÃ§a, diz educador portuguÃªs JosÃ© Pacheco - vida 
- educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professor precisa abrir a cabeÃ§a, diz educador portuguÃªs JosÃ© Pacheco - vida 
- educacao - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-claudia-marques-querem-que.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Claudia Marques: "Querem que vos ensine o modo de chegar Ã  ciÃªncia 
...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Claudia Marques: "Querem que vos ensine o modo de chegar Ã  ciÃªncia 
...: "Querem que vos ensine o modo de chegar Ã  ciÃªncia verdadeira? Aquilo que 
se sabe, saber que se sabe; aquilo que nÃ£o se sabe, saber que nÃ£o s...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professora-claudia-marques-turma-1502.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Claudia Marques: TURMA 1502 : OS ESCRITORES DO FUTURO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Claudia Marques: TURMA 1502 : OS ESCRITORES DO FUTURO: Ã‰ 
impressionante como na leitura e na escrita muitas vezes encontramo-nos , hÃ¡ 
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poucas coisas tÃ£o interessante como se lÃª um livro ou simples...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-anual-de-bolsas-de-estudos-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa Anual  de Bolsas de Estudos de Mestrado e  Doutorado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.Âº 31.613, de 18 de dezembro
de 2009 que consolida as diretrizes e regulamentaÃ§Ã£o aplicÃ¡veis ao
afastamento de servidores da administraÃ§Ã£o municipal;
CONSIDERANDO a proposta da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o de
valorizaÃ§Ã£o dos professores;
CONSIDERANDO a importÃ¢ncia da execuÃ§Ã£o de Projetos de Pesquisas
que visem Ã  melhoria das prÃ¡ticas educacionais nas Unidades Escolares
da Rede PÃºblica Municipal de Ensino.
DECRETA:
Art.1Âº Fica instituÃ-do, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o,
o Programa Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado,
destinado a servidores detentores de cargo de Professor, na forma
prevista no inciso I e na alÃ-nea a do inciso II do art. 7Âº do Decreto n.Âº
31.613, de 18 de dezembro de 2009.
ParÃ¡grafo Ãºnico. O Programa ora instituÃ-do serÃ¡ gerenciado pela Escola
de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire.
Art.2Âº. PoderÃ£o participar do Programa Anual de Bolsas de Estudos
de Mestrado e Doutorado os servidores que preencham os seguintes
requisitos bÃ¡sicos:

I- ser professor da Rede PÃºblica Municipal de Ensino hÃ¡ pelo menos 5
(cinco) anos e jÃ¡ ter homologado o EstÃ¡gio ProbatÃ³rio;

II- estar em exercÃ-cio efetivo na Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o;

III- nÃ£o estar respondendo a inquÃ©rito administrativo no perÃ-odo da
concessÃ£o do afastamento;

IV- nÃ£o se encontrar em regime de funÃ§Ã£o gratificada, cargo em comissÃ£o
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e nÃ£o ser detentor de cargo ou emprego pÃºblico da administraÃ§Ã£o pÃºblica
de outros entes federativos;

V- ser portador de curso de graduaÃ§Ã£o na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o;

VI- ter sido admitido como aluno regular em Curso de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o,
no nÃ-vel de Mestrado ou Doutorado, na disciplina correspondente ao
do cargo efetivo ou na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o que guarde compatibilidade
entre o curso pleiteado e sua prÃ¡tica pedagÃ³gica no Ã¢mbito da Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o.

Art.3Âº SerÃ£o concedidas, 100 (cem) Bolsas de Estudo para mestrado e
doutorado, sendo:

ParÃ¡grafo Ãºnico. A Bolsa de Estudo terÃ¡ carÃ¡ter indenizatÃ³rio e serÃ¡
destinada a cobrir despesas inerentes a dedicaÃ§Ã£o aos estudos, no valor
mensal de atÃ© R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), cuja forma de
comprovaÃ§Ã£o serÃ¡ regulamentada pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.
Art.4 A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o serÃ¡ responsÃ¡vel pela
regulamentaÃ§Ã£o concernente Ã  participaÃ§Ã£o do Programa instituÃ-do por
este Decreto, fixando, inclusive, os critÃ©rios de seleÃ§Ã£o, sendo que a
anÃ¡lise dos pedidos de concessÃ£o ficarÃ¡ a cargo da Escola de FormaÃ§Ã£o
do Professor Carioca - Paulo Freire.
Art. 5Âº A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o implantarÃ¡ Sistema de Tutoria
direcionado aos profissionais docentes, composto por professores da Rede
PÃºblica Municipal que comprovem compatibilidade com os critÃ©rios a serem
fixados pela Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire.
Art. 6Âº O professor tutor, profissional com pelo menos 10 (dez) anos de
regÃªncia de turma na Rede PÃºblica Municipal de Ensino, serÃ¡ responsÃ¡vel
pela orientaÃ§Ã£o a novos docentes admitidos pela Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o, durante seu primeiro ano de exercÃ-cio.
Art.7Âº Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012; 448.Âº de fundaÃ§Ã£o da Cidade.

 <COMENTÃRIOS>
como faÃ§o p concorrer a uma bolsa?

 <COMENTÃRIOS>
As regras ainda nÃ£o fora detalhadas, teremos que aguardar a publicaÃ§Ã£o do 
edital em DO. Assim que souber de algo posto aqui.

 <COMENTÃRIOS>
gesele agradeÃ§o muito se vocÃª puder me dar maiores informaÃ§Ãµes.

 <COMENTÃRIOS>
Lucimar, ainda nÃ£o existe maiores informaÃ§Ãµes, mas assim que sair algo posto 
aqui!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prova-avalia-desempenho-escolar-dos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 21 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prova avalia desempenho escolar dos paÃ-ses

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prova avalia desempenho escolar dos paÃ-ses
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reflexoes-sobre-o-educar-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReflexÃµes sobre o educar para sociedades sustentÃ¡veis | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ReflexÃµes sobre o educar para sociedades sustentÃ¡veis | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
repetencia-meninos-de-escola-publica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RepetÃªncia: meninos de escola pÃºblica sofrem mais - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
RepetÃªncia: meninos de escola pÃºblica sofrem mais - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de pais!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A REUNIÃƒO COMEÃ‡OU AS 9 HORAS. E TEVE A SEGUINTE PAUTA:VIOLÃŠNCIA NAS 
ESCOLASCUIDADO COM OS BENS PÃšBLICOSREGIMENTO ESCOLARDESEMPENHO E REFORÃ‡O 

  ESCOLARPARCERIA ESCOLA E FAMÃLIACARTÃƒO CARIOCA E BOLSA FAMÃLIAFREQUÃŠNCIA 
ESCOLAR GERADA PELO RIOCARDTURNO ÃšNICO E ESCOLAS DO AMANHÃƒ

[FOTO]
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<POSTAGEM>
rio-tem-segunda-maior-taxa-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rio tem segunda maior taxa de reprovaÃ§Ã£o do paÃ-s - O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio tem segunda maior taxa de reprovaÃ§Ã£o do paÃ-s - O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura-com-professora.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sala de Leitura com a professora Gwendolyn

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas no CIEP costumam visitar semanalmente a sala de leitura, que fica 
aberta durante todos os horÃ¡rios. A professora Gwendolyn, nÃ£o perde a 
oportunidade de circular pelo espaÃ§o com seus pequenos na hora da leitura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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saude-na-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 1 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SaÃºde na escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AtravÃ©s do Bairro Educador, recebemos a visita do SESC Rio para falar de saÃºde
bucal e claro aproveitamos o evento para incentivar a leitura. Nossa estagiÃ¡ria
Arlene Costa fez uma linda leitura de histÃ³ria sobre o tema, foi maravilhoso. 
Os alunos aprenderam e se divertiram. AtÃ© a professora Gwendolyn aproveitou !

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
startup-usa-enem-e-games-para-criar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Startup usa 'Enem' e games para criar ensino individualizado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Portal Porvir
O que mentes jovens e brilhantes podem fazer para melhorar a educaÃ§Ã£o 
brasileira? Um grupo de gÃªnios abriu mÃ£o de status, cargos, salÃ¡rios e 
posiÃ§Ãµes nas principais empresas multinacionais para lanÃ§ar a Geekie, uma 
startup que customiza o processo de ensino-aprendizagem por meio de tecnologias 
inovadoras. Todos com o sonho de levar as oportunidades educacionais que tiveram
a um maior nÃºmero de pessoas.
O primeiro passo foi pensar maneiras de identificar as deficiÃªncias na 
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aprendizagem dos alunos e orientar o estudo de forma individualizada. Para isso,
desenvolveram uma ferramenta chamada DiagnÃ³stico Personalizado Geekie, voltada 
a alunos do ensino mÃ©dio.
Por meio de um exame de mÃºltipla escolha, no estilo Enem, o software consegue 
apontar quais conteÃºdos o aluno nÃ£o aprendeu corretamente e sugere tÃ³picos 
que precisam ser mais bem trabalhados. Percebemos que as ferramentas de 
avaliaÃ§Ã£o hoje disponÃ-veis sÃ£o muito rudimentares. EntÃ£o criamos uma que 
trouxe mais inteligÃªncia para esse processo, diz Claudio Sassaki, que deixou 
uma carreira bem sucedida no mercado financeiro para fundar a startup juntamente
com Eduardo Bontempo, Alfredo Sandes, Cesar Kawakami, Leonardo Carvalho e 
Rodrigo Almeida.Por trÃ¡s da porcentagem
Um exemplo que ilustra as potencialidades da ferramenta Ã© o de Gabriela (nome 
fictÃ-cio), uma das melhores alunas de uma escola estadual localizada em SÃ£o 
Miguel Paulista, na periferia de SÃ£o Paulo. Gabriela participou dos testes da 
ferramenta e, nas provas de matemÃ¡tica, tinha dificuldade com porcentagem. Ela 
entendia a teoria, mas, por algum motivo, nÃ£o chegava ao resultado final. A 
plataforma identificou que a deficiÃªncia da aluna nÃ£o era em porcentagem, mas 
em fraÃ§Ã£o, conceito anterior que a estudante jÃ¡ deveria ter aprendido.
Ela nÃ£o entendia que 50% era 1/2. Imagina o desafio e a forÃ§a de vontade que 
essa aluna teve para tentar aprender todo o conteÃºdo que veio depois de 
fraÃ§Ã£o, sem saber fraÃ§Ã£o, disse Sassaki. Sem a ferramenta, afirma o 
empreendedor, Gabriela dificilmente conseguiria identificar essa lacuna. Um 
professor dÃ¡ aula em vÃ¡rias escolas e nÃ£o consegue atender os alunos 
individualmente. NÃ³s conseguimos, orgulha-se.
AlÃ©m desse diagnÃ³stico preciso, o software tambÃ©m Ã© capaz de mostrar em 
quais faculdades o aluno teria nota de corte suficiente para se inscrever. E 
ainda apontar os conteÃºdos que ele precisa estudar mais para alcanÃ§ar o 
mÃ-nimo exigido pelo curso de sua preferÃªncia.CustomizaÃ§Ã£o em massa
Mas a equipe da Geekie nÃ£o ficou apenas no diagnÃ³stico. Uma vez identificadas 
as lacunas de formaÃ§Ã£o, o grupo trabalha agora em um novo projeto, que serÃ¡ 
lanÃ§ado no segundo semestre. A chamada Plataforma Adaptativa de Aprendizagem 
vai complementar a tecnologia oferecendo ensino customizado para cada aluno.
Para Sassaki, a principal inovaÃ§Ã£o do projeto Ã© transferir o foco do 
conteÃºdo para o aluno e seu processo de aprendizagem. Estamos encontrando 
formas de personalizar o conteÃºdo para cada pessoa e maximizar o aprendizado de
cada um. Ã‰ isso que a tecnologia hoje permite em larga escala.
Em um ambiente gamificado (orientado pela lÃ³gica dos games) com um quÃª de rede
social, o aluno terÃ¡ acesso aos conteÃºdos das disciplinas de acordo com o seu 
nÃ-vel de conhecimento e poderÃ¡ escolher o formato que lhe parecer mais 
adequado para aprender - vÃ-deos, textos, games, fÃ³runs. Pais e professores 
poderÃ£o acompanhar o desempenho dos alunos, contribuindo para o seu 
desenvolvimento.
A ferramenta ainda estÃ¡ em fase de teste, mas todos na equipe da Geekie 
acreditam que ela pode revolucionar a educaÃ§Ã£o. E, por equipe, leia-se jovens 
talentos que exibem currÃ-culos de peso, como primeiros lugares nos vestibulares
nacionais, graduaÃ§Ãµes com menÃ§Ã£o honrosa no ITA - Instituto TecnolÃ³gico de 
AeronÃ¡utica, centenas de medalhas em olimpÃ-adas e maratonas de tecnologia, 
fÃ-sica, quÃ-mica e matemÃ¡tica, alÃ©m de atuaÃ§Ãµes em grandes empresas de 
inovaÃ§Ã£o como Google, Microsoft e Facebook.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalhando-digrafos-no-projeto.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Trabalhando dÃ-grafos no projeto sustentabilidade!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Gwendolyn atende a turma 1303 em horÃ¡rio integral, e aproveita o 
horÃ¡rio da tarde para fazer revisÃ£o dos conceitos. Veja uma aula de revisÃ£o, 
onde ela trabalhou dÃ-grafos com um texto sobre meio ambiente, uma vez que nosso
tema gerador Ã© sustentabilidade.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
transformar-e-preciso-acoes-coletivas-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Transformar Ã© preciso , aÃ§Ãµes coletivas e colaborativas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A produÃ§Ã£o de texto na turma da professora Claudia.

Trabalhos em grupo: uma maneira gostosa de se estudar

Quando o aluno trabalha em grupo aprende a ouvir e se fazer ouvir. E Ã© 
gratificante ver o desempenho de cada um para obter um melhor resultado, 
construindo de maneira coletiva o conhecimento.

De forma organizada aprendem a respeitar, escolher informaÃ§Ãµes, avaliar o que 
Ã© interessante e decidir. Buscam ajuda para suas pesquisas em livros, 
encontrados na biblioteca da escola e principalmente na internet.

E o resultado final nos surpreende, apresentaÃ§Ãµes muito bem elaboradas, seja 
ela escrita e na sua forma oral.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trofeu-rioeduca-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TrofÃ©u Rioeduca 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

TrofÃ©u Rioeduca 2012

REGULAMENTO

 CAPÃTULO I - Da PromoÃ§Ã£o e RealizaÃ§Ã£o

Art. 1. A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o atravÃ©s da Subsecretaria de
Novas Tecnologias Educacionais e o Portal Rioeduca promovem a II EdiÃ§Ã£o do
TrofÃ©u Rioeduca para educadores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

Art. 2. O TROFÃ‰U RIOEDUCA tem como propÃ³sito fundamental destacar e
premiar boas prÃ¡ticas pedagÃ³gicas, bem como destacar e premiar escolas,
educadores(as) e alunos(as) que tenham blogs relevantes para sua comunidade
escolar.

 CAPÃTULO II - Das Categorias
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Art. 1. A premiaÃ§Ã£o do Rioeduca
ocorrerÃ¡ para estas categorias e subcategorias:
I.Categoria projeto:

Os projetos deverÃ£o apresentar relevÃ¢ncia pedagÃ³gica, impacto na
aprendizagem dos (as) alunos(as), relevÃ¢ncia sÃ³cio-cultural e/ou
sÃ³cio-ambiental, alÃ©m de considerar as habilidades inerentes Ã s orientaÃ§Ãµes
curriculares da rede e o PPP da Unidade Escolar. 
Para efeito de inscriÃ§Ã£o, serÃ£o subdivididos desta forma:

 - de CONSCIENTIZAÃ‡ÃƒO AMBIENTAL - RIO SUSTENTÃVEL
Nesta subcategoria, os projetos apresentados deverÃ£o evidenciar que a
Unidade Escolar transmitiu a seus alunos a conscientizaÃ§Ã£o sobre a 
utilizaÃ§Ã£o
dos recursos naturais no que se contrapÃµe ao crescimento da humanidade, 
demonstrando
que ambos devem caminhar lado a lado e que um nÃ£o impede que o outro aconteÃ§a.
BioÃ©tica
e biodiversidade podem ser vertentes dessa subcategoria.

- de CULTURA NACIONAL - RIO AQUARELA DO BRASIL
Nesta subcategoria, os projetos apresentados deverÃ£o evidenciar que a
Unidade Escolar levou a seus alunos um convite ao descobrimento do Brasil
multicultural: - Quais os tons da aquarela cultural de nosso paÃ-s" - Qual
a identidade cultural do nosso povo? - Quem Ã© o brasileiro? - Em que consiste a
sua chamada "brasilidade"? 

- de incentivo Ã€ LEITURA E Ã€ ESCRITA - RIO DE LEITORES
Nesta subcategoria, os projetos deverÃ£o evidenciar que a Unidade
Escolar incentivou a leitura e a produÃ§Ã£o escrita, estimulando a criatividade,
o espÃ-rito inventivo e a curiosidade dos alunos com a intenÃ§Ã£o de contribuir
para formar uma nova geraÃ§Ã£o de leitores, mais capaz e mais crÃ-tica.

 - ARTÃSTICO (Artes Visuais, Artes CÃªnicas, ou Artes Musicais) - RIO
BELAS ARTES 
Nesta subcategoria, os projetos deverÃ£o evidenciar que a Unidade
Escolar estimulou atravÃ©s da encenaÃ§Ã£o, da expressÃ£o corporal, da mÃºsica e 
das
Artes Visuais o surgimento de uma geraÃ§Ã£o que conhece e valoriza as Artes como
forma de Cultura, interaÃ§Ã£o e desenvolvimento do ser humano como um todo.

  - de INTEGRAÃ‡ÃƒO FAMÃLIA E ESCOLA - RIO ESCOLA DA FAMÃLIA
Nesta subcategoria, os projetos
deverÃ£o evidenciar que a Unidade Escolar buscou meios para promover uma grande
interaÃ§Ã£o com a comunidade, compreendendo que famÃ-lia e a escola precisam
formar uma equipe, sabendo que hÃ¡ diversas contribuiÃ§Ãµes que tanto a famÃ-lia
quanto a escola podem oferecer, propiciando o desenvolvimento das crianÃ§as e
jovens envolvidos. 

- de RESPEITO E APRECIAÃ‡ÃƒO Ã€S DIVERSIDADES - RIO DE TODOS
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Nesta subcategoria, os projetos
deverÃ£o evidenciar que a Unidade Escolar se empenhou no combate Ã  
discriminaÃ§Ã£o
e ao preconceito e que com isso, levou seus alunos a apreciar e a respeitar a
diferenÃ§a que existe em cada ser humano, seja ela referente a sua condiÃ§Ã£o
social, grupo Ã©tnico, orientaÃ§Ã£o sexual ou religiosa, bem como diversidades
provenientes de deficiÃªncia fÃ-sica ou intelectual.

 - de SAÃšDE - RIO SAUDÃVEL
Nesta subcategoria, os projetos deverÃ£o evidenciar que a Unidade
Escolar ressaltou a importÃ¢ncia da
prÃ¡tica de exercÃ-cios fÃ-sicos, da prevenÃ§Ã£o de doenÃ§as, de mÃ©todos de 
higiene
adequados e de uma alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel, elementos primordiais para todo ser
humano e de total relevÃ¢ncia para o pleno desenvolvimento de crianÃ§as e de
jovens.
- de CIDADANIA - RIO CIDADANIA
Nesta subcategoria, os projetos deverÃ£o evidenciar que a Unidade
Escolar levou a seus alunos a importÃ¢ncia das leis, direitos e deveres do
cidadÃ£o, direitos e deveres do Estado, valorizaÃ§Ã£o do bem pÃºblico, entre
outros. No projeto, Ã© preciso estar visÃ-vel a intenÃ§Ã£o de despertar a
consciÃªncia das crianÃ§as e dos jovens sobre cidadania, e que resgatar valores
humanos e estimular trabalhos em grupo sÃ£o iniciativas que visam a melhorar a
vida de todos e o cuidado com o bem pÃºblico.

II. Categoria Blog de
Educador 

Para efeito de inscriÃ§Ã£o, o blog do(a) educador(a) deve visar Ã  troca
de experiÃªncias e de prÃ¡ticas pedagÃ³gicas. Os trabalhos publicados nesse blog
podem ser de sua autoria e/ou os dos seus prÃ³prios alunos, mas que demonstrem o
rompimento das barreiras da sala de aula, fazendo com que todos conheÃ§am a
relevÃ¢ncia de seu trabalho.

Para efeito de inscriÃ§Ã£o, o blog necessita, alÃ©m das caracterÃ-sticas
pedagÃ³gicas jÃ¡ citadas, ter atualizaÃ§Ã£o periÃ³dica (no mÃ¡ximo semanal), 
desde
fevereiro de 2012 ou desde a data de sua criaÃ§Ã£o.

III. Categoria Blog de
Escola
Nesta categoria, poderÃ£o se inscrever as Unidades Escolares que
compreenderam a relevÃ¢ncia pedagÃ³gica e social de um blog escolar. Para ser
inscrito, o blog de escola deve ser um veÃ-culo que vise Ã  troca de 
experiÃªncias
pedagÃ³gicas bem sucedidas, com vistas Ã  interaÃ§Ã£o escolar, interescolar,
comunitÃ¡ria e intercomunitÃ¡ria.
Para efeito de inscriÃ§Ã£o, o blog necessita, alÃ©m das caracterÃ-sticas
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pedagÃ³gicas jÃ¡ citadas, ter atualizaÃ§Ã£o periÃ³dica (no mÃ¡ximo quinzenal), 
desde fevereiro
de 2012 ou desde a data de sua criaÃ§Ã£o.

IV. Categoria Blog de
Aluno
Os blogs inscritos podem ser do GrÃªmio Escolar, de uma determinada
turma, de representantes de turmas, ou mesmo de um(a) Ãºnico(a) aluno(a) da
Unidade Escolar e que a esta represente.
O blog do(as) aluno(as) deverÃ¡ ter finalidade pedagÃ³gica e deve ter um(a)
professor(a) da escola como tutor. AlÃ©m disso, o blog deverÃ¡ ser atualizado, 
no
mÃ-nimo, quinzenalmente desde fevereiro de 2012 ou desde a data de sua 
criaÃ§Ã£o.

Art. 3. Os contemplados serÃ£o premiados com o TROFÃ‰U RIOEDUCA 2012 e
certificado.

Art. 4. Nas categorias blog, os vencedores ganharÃ£o, alÃ©m do TROFÃ‰U
RIOEDUCA 2012, um selo especial Rioeduca para ser utilizado no blog de acordo
com sua classificaÃ§Ã£o: 3Âº lugar, 2Âº lugar e 1Âº lugar.

 CAPÃTULO III- Da ParticipaÃ§Ã£o

Art. 1. Para concorrer ao TrofÃ©u Rioeduca:

I. Todos os projetos
que estejam divulgados atravÃ©s de postagem no Blog A RevoluÃ§Ã£o Acontece do
portal www.rioeduca.net desde o dia 30 julho de 2011 ao dia 31 de maio de 2012 e
que cumpram as exigÃªncias estabelecidas no Cap. 2, art. 1, em cada uma das
subcategorias da Categoria Projeto, estarÃ£o aptos a ser inscritos para o 
TrofÃ©u
Rioeduca 2012. 

II. Todos as escolas
cujos blogs estejam postados como link ou divulgados como matÃ©ria no blog A
RevoluÃ§Ã£o Acontece do portal www.rioeduca.net desde o dia 30 julho de 2011 ao
dia 31 de maio de 2012, e que cumpra as exigÃªncias estabelecidas no Cap. 2,
art. 1, na Categoria Blog de Escola, estarÃ£o aptos a ser inscritos para o
trofÃ©u Rioeduca 2012.

III. Todos os professores
cujos Blogs Educacionais estejam postados como link ou divulgados como matÃ©ria
no blog A RevoluÃ§Ã£o Acontece do portal www.rioeduca.net desde o dia 30 julho
de 2011 ao dia 31 de maio de 2012, e que cumpra as exigÃªncias estabelecidas no
Cap. 2, art. 1, na Categoria Blog de Educador, estarÃ£o aptos a ser inscritos
para o trofÃ©u Rioeduca 2012.

IV. Todos os blogs de
conteÃºdo educacional desenvolvidos por alunos ou grupos de alunos que estejam
postados como link ou divulgados como matÃ©ria no blog A RevoluÃ§Ã£o Acontece do
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portal www.rioeduca.net desde o dia 30 julho de 2011 ao dia 31 de maio de 2012 e
que cumpram as exigÃªncias estabelecidas no Cap. 2, art. 1, na Categoria Blog de
Aluno, estarÃ£o aptos a ser inscritos para o trofÃ©u Rioeduca 2012.

 CAPÃTULO IV - Do processo seletivo atÃ© a premiaÃ§Ã£o
Art. 1. A competiÃ§Ã£o a que se refere este regulamento, denominada TrofÃ©u
Rioeduca 2012, ocorrerÃ¡ em cinco momentos desde o processo seletivo atÃ© a
premiaÃ§Ã£o: 

I. InscriÃ§Ã£o
II. ValidaÃ§Ã£o da
inscriÃ§Ã£o
III. VotaÃ§Ã£o popular 
IV. AvaliaÃ§Ã£o Final 
V. PremiaÃ§Ã£o

 CAPÃTULO V. InscriÃ§Ã£o

Art. 2. Para efeito de inscriÃ§Ã£o na categoria blogs de escolas, a
Unidade Escolar deverÃ¡ preencher o formulÃ¡rio do Anexo
I. 
 ParÃ¡grafo Ãšnico.
Cada Unidade Escolar poderÃ¡ se inscrever com apenas um blog que represente essa
instituiÃ§Ã£o, com a exceÃ§Ã£o dos blogs de alunos de tais unidades.

Art. 3. Para efeito de inscriÃ§Ã£o na categoria blogs de educadores,
o(a) educador(a) deverÃ¡ preencher o formulÃ¡rio do Anexo
II.
 1Âº. Cada educador(a) poderÃ¡ se
inscrever com apenas um blog educacional.
 2Âº. Em se tratando de um blog
coletivo de educadores, dever-se-Ã¡ escolher um Ãºnico representante para a
inscriÃ§Ã£o e a informaÃ§Ã£o de que o blog Ã© coletivo deverÃ¡ ser acrescentada 
Ã 
inscriÃ§Ã£o no campo observaÃ§Ãµes.
 3Âº. O educador que seja membro de um blog coletivo,
mas que nÃ£o se inscreva como representante de tal, poderÃ¡ se inscrever
simultaneamente com um outro blog em que administre com exclusividade.

Art. 4. Para efeito de inscriÃ§Ã£o na categoria blogs de alunos, o(a) 
professor(a)
tutor(a) do blog deverÃ¡ preencher o
formulÃ¡rio do Anexo
III.
 ParÃ¡grafo Ãšnico.
Cada escola poderÃ¡ inscrever quantos blogs de alunos existam na Unidade
Escolar, desde que, cada um deles se encaixe no padrÃ£o mencionado no Cap. 3,
Art. 1, para essa modalidade.

Art. 5. Para efeito de inscriÃ§Ã£o na categoria Projeto, as Unidades
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Escolares deverÃ£o preencher o formulÃ¡rio do Anexo
IV, sendo um formulÃ¡rio para cada projeto a ser inscrito.
 ParÃ¡grafo Ãšnico.
Cada escola poderÃ¡ se inscrever com atÃ© dois projetos, no mÃ¡ximo.

 CAPÃTULO VI. ValidaÃ§Ã£o da InscriÃ§Ã£o

Art. 1. Os candidatos cujas inscriÃ§Ãµes estiverem em conformidade com as
exigÃªncias descritas no CapÃ-tulo II, Art. 1, para todas as categorias e 
subcategorias
a que se inscreverem, terÃ£o sua validaÃ§Ã£o anunciada no Portal Rioeduca, na 
data
estabelecida por este regulamento.

 CAPÃTULO VII. VotaÃ§Ã£o Popular

Art. 1. SerÃ£o selecionados e classificados mediante votaÃ§Ã£o aberta a
funcionÃ¡rios(as) e alunos(as) da rede, que utilizem o e-mail rioeduca.net,
atravÃ©s do formulÃ¡rio a ser disponibilizado pelo Portal Rioeduca.

Art. 2. O sistema aceitarÃ¡ o login do Rioeduca apenas uma vez para cada
usuÃ¡rio(a), seja ele aluno(a) ou funcionÃ¡rio(a). Nesse momento, ele(a) terÃ¡ a
oportunidade de votar em apenas um Ãºnico projeto inscrito em cada subcategoria
e um Ãºnico blog de cada modalidade. 

Art. 3. Ã‰ vedado ao(Ã ) votante o direito de nÃ£o preencher todo o
formulÃ¡rio de votaÃ§Ã£o, sendo considerados apenas os votos nas categorias e
subcategorias e/ou blogs por ele(a) preenchidos. 

Art. 4. Para validar a votaÃ§Ã£o no sistema, o(a) usuÃ¡rio(a) deverÃ¡
clicar em CONCLUIR.

Art. 5. ApÃ³s concluir a votaÃ§Ã£o, o sistema informarÃ¡ o resultado
parcial das votaÃ§Ãµes atravÃ©s do critÃ©rio de percentuais, e o(a) votante nÃ£o
poderÃ¡ se logar novamente nem para acrescentar, nem para retificar votos.

Art. 6. O resultado parcial a que se refere o artigo anterior,
informarÃ¡ os trÃªs mais votados de cada subcategoria ou blog naquele momento de
conclusÃ£o da votaÃ§Ã£o.

Art. 6. O prazo de votaÃ§Ã£o no formulÃ¡rio serÃ¡ estabelecido por este
regulamento, sendo o sistema encerrado automaticamente Ã s 23 horas e 59 minutos
do Ãºltimo dia de votaÃ§Ã£o.

Art. 7. SerÃ£o considerados finalistas os mais votados na etapa de
classificaÃ§Ã£o citada no artigo anterior, da seguinte forma: os trÃªs blogs de
escolas mais votados, os trÃªs blogs de professores mais votados, os trÃªs blogs
de alunos mais votados e os trÃªs projetos de escolas mais votados em cada uma
das subcategorias mencionadas no Cap.II, Art. 1Âª. 
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 CAPÃTULO VIII. AvaliaÃ§Ã£o Final

Art.1. Os finalistas citados no CapÃ-tulo VII, Art. 2, serÃ£o submetidos
a um comitÃª especial formado por profissionais renomados da EducaÃ§Ã£o, das 
CREs
e do NÃ-vel Central da SME. A lista nominal dos participantes desse comitÃª 
serÃ¡
divulgada no portal Rioeduca.

Art. 2. O comitÃª especial serÃ¡ responsÃ¡vel pela classificaÃ§Ã£o final que
serÃ¡ anunciada durante um evento especial. A classificaÃ§Ã£o levarÃ¡ em
consideraÃ§Ã£o, para todas as categorias:
I. A relevÃ¢ncia
pedagÃ³gica.
II. O impacto na
aprendizagem dos (as) alunos(as).
III. A relevÃ¢ncia
sÃ³cio-cultural e/ou sÃ³cio-ambiental.
IV. A criatividade.
V.  O envolvimento da
comunidade escolar.

 CAPÃTULO IX - Da PremiaÃ§Ã£o

Art. 1. SerÃ¡ realizada uma solenidade para entrega de premiaÃ§Ã£o com a
presenÃ§a dos selecionados na primeira etapa ou de seu(s) representante(s), em 
data
e local a serem definidos e divulgados no Portal Rioeduca.

Art. 2. A premiaÃ§Ã£o serÃ¡ a entrega de um trofÃ©u e de um certificado
para os vencedores das categorias e das subcategorias.

Art. 3. AlÃ©m do trofÃ©u e do certificado, os trÃªs primeiros colocados
das categorias de blog de escola e blog de professor receberÃ£o selos especiais
para serem utilizados nos seus respectivos blogs. Os selos serÃ£o diferenciados
por classificaÃ§Ã£o - 1Âº, 2Âº e 3Âº lugar - e cor - ouro prata e bronze.

 CAPÃTULO X: Dos Prazos

I. InscriÃ§Ã£o - 08 de
maio atÃ© 31 de maio
II. ValidaÃ§Ã£o da
inscriÃ§Ã£o - 16 de junho
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III. VotaÃ§Ã£o popular - 19
de junho atÃ© 07 de julho
IV. AvaliaÃ§Ã£o Final - 09
de julho atÃ© 31 de julho
V. PremiaÃ§Ã£o - Agosto
(data a ser definida)

 CAPÃTULO VII: Das DisposiÃ§Ãµes Gerais

Art. 1. A Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais tem o direito
de prover qualquer alteraÃ§Ã£o neste regulamento, incluindo prazos, desde que
haja necessidade.

Art. 2. Toda e qualquer modificaÃ§Ã£o serÃ¡ informada pelo portal
www.rioeduca.net, divulgada Ã s escolas e nas redes sociais do Rioeduca.

Art. 3. NÃ£o poderÃ£o concorrer ao TrofÃ©u Rioeduca nenhuma pessoa envolvida
no gerenciamento, na coordenaÃ§Ã£o ou na administraÃ§Ã£o direta de qualquer um 
dos
projetos desenvolvidos pela SME/RJ.

Art. 4. Os casos omissos a este regulamento serÃ£o avaliados pela equipe
da Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visa-e-marvel-criam-gibi-sobre-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visa e Marvel criam gibi sobre educaÃ§Ã£o financeira PublicaÃ§Ã£o usa 
personagens de Os Vingadores para ensinar conceitos bÃ¡sicos sobre como lidar 
com o dinheiro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Visa criou o gibi "Vingadores: Salvando o Dia", em parceria com a Marvel 
Comics, para ensinar conceitos bÃ¡sicos de finanÃ§as pessoais Ã s crianÃ§as. A 
revista possui 16 pÃ¡ginas e traz em seu enredo os personagens de Os Vingadores,
que aprendem sobre finanÃ§as pessoais enquanto lutam contra o vilÃ£o Toupeira 
durante uma tentativa de assalto.

O objetivo Ã© ajudar os pais e professores a transmitirem de forma criativa os 
conceitos fundamentais da gestÃ£o de dinheiro Ã s crianÃ§as.

Página 654



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
O material Ã© acompanhado por um Guia do Professor que utiliza os personagens da
Marvel para introduzir conceitos financeiros bÃ¡sicos, como orÃ§amento, 
poupanÃ§a e termos especÃ-ficos. A publicaÃ§Ã£o estÃ¡ disponÃ-vel gratuitamente,
tanto na versÃ£o impressa como na online.

Fonte: abril.com.br
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
webnode-oferece-conteudo-educativo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Webnode oferece conteÃºdo educativo gratuito | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Webnode oferece conteÃºdo educativo gratuito | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
xposicao-hereros-programacao-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ExposiÃ§Ã£o "HEREROS"  PROGRAMAÃ‡ÃƒO 2012       VOLTAR     SEGREDOS DE UM POVO 
ANCESTRAL AFRICANO PELO OLHAR DE UM BRASILEIRO APAIXONADO POR ANGOLA E SUA GENTE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dono de um dos mais completos acervos de imagens da cultura angolana, o renomado
fotÃ³grafo e publicitÃ¡rio SÃ©rgio Guerra exibe no Rio de Janeiro um panorama 
minucioso de suas expediÃ§Ãµes ao paÃ-s africano, mais propriamente de seus 
registros dos hereros, o mais antigo grupo Ã©tnico do continente.

Com curadoria do artista plÃ¡stico e diretor do Museu Afro Brasil, Emanoel 
Araujo, a bem-sucedida "Hereros - Angola", originada do livro homÃ´nimo do 
artista (Editora Maianga, 2010) aporta no Museu HistÃ³rico Nacional, de 12 de 
abril a 08 de julho.

Visto por mais de 185 mil pessoas em SÃ£o Paulo e BrasÃ-lia - com passagens 
tambÃ©m por Lisboa e Luanda -, o painel apresenta 120 fotos em diversos formatos
acompanhados por uma cenografia repleta de vestimentas, adereÃ§os e objetos de 
uso tradicional e ritualÃ-stico da etnia, traÃ§ando um amplo registro de seu 
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modo de vida e tradiÃ§Ãµes.

http://www.museuhistoriconacional.com.br/
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Deve ser maravilhosa a exposiÃ§Ã£o.  No final de semana, irei ao Museu e levarei
minha filha que estÃ¡ em iniciaÃ§Ã£o cientÃ-fica pelo CEFET/PUC em Africanidade.
Vou repassar para todos do projeto.
Obrigada pela existÃªncia de um blog, como o seu,  tÃ£o atualizado!

 <COMENTÃRIOS>
Verdade, estamos planejando levar nossos alunos.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alfabetizando-e-passeando.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alfabetizando e passeando!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes costumamos fazer aulas passeio toda semana, 
desde cedo os alunos saem com seus professores. O Bairro Educador Ã© nosso 
parceiro nessas atividades, levamos nossos alunos para os quatro cantos do Rio 
de Janeiro de MetrÃ´. Oportunizamos a verdadeira cidadania, onde os alunos 
visitam espaÃ§os e utilizam equipamentos urbanos se apropriando de sua Cidade 
mediados pelo professor. Vejam as turmas de 1Âº ano (seis anos) das professoras 
Luciana e Cleidiane em uma visita mediada.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
amazonia-e-tema-de-atividades-no-ccbb.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AmazÃ´nia Ã© tema de atividades no CCBB Educativo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Programa Educativo do Centro Cultural do Banco do Brasil realiza uma sÃ©rie de
atividades elaboradas a partir da exposiÃ§Ã£o AmazÃ´nia - Ciclos da Modernidade.
A exposiÃ§Ã£o apresenta a cultura amazÃ´nica por meio de sua arte, arqueologia e
urbanismo, desde o sÃ©culo XVIII atÃ© a contemporaneidade, envolvendo o publico 
em uma viagem pela cultura visual da floresta.

O CCBB Educativo convida o pÃºblico a vivenciar um pouco da histÃ³ria e cultura 
da regiÃ£o AmazÃ´nica em atividades plÃ¡sticas, de mÃºsica, contaÃ§Ã£o de 
histÃ³rias e um roteiro especialmente criado para as crianÃ§as de 3 a 6 anos. 
Ã€s quintas (das 15h Ã s 18h) e aos sÃ¡bados (das 13h Ã s 18h) sÃ£o oferecidas 
visitas em LIBRAS para visitantes surdos.

Todas as atividades sÃ£o gratuitas. Ã‰ preciso chegar 30 minutos antes para 
pegar senhas. O CCBB Educativo funciona no primeiro andar do prÃ©dio. Sua equipe
Ã© formada por 30 educadores que trabalham de terÃ§a a domingo, das 9h Ã s 19h.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
amigos-do-zippy.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Amigos do Zippy

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola entrou no projeto Amigos do Zippy, as professoras : Gwendolyn, 
Raquel e Cleidiane estÃ£o trabalhando com seus alunos os sentimentos. O projeto 
Ã© bem interessante, aconselho todos a conhecerem.
As crianÃ§as sÃ£o levadas a refletir sobre seus sentimentos e melhoram seu 
comportamento em sala de aula. Vejam algumas aulas:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
apenas-4-das-escolas-publicas-tem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Apenas 4% das escolas pÃºblicas tÃªm computadores nas salas de aula

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fonte: EstadÃ£o.edu
A mais recente ediÃ§Ã£o da pesquisa TIC EducaÃ§Ã£o, divulgada nesta 
terÃ§a-feira, 19, pelo ComitÃª Gestor de Internet no Brasil (CGI.br), mostrou 
que o uso de tecnologias da informaÃ§Ã£o e da comunicaÃ§Ã£o (TIC) nas salas de 
aula brasileiras Ã© ainda incipiente. O estudo analisou 650 estabelecimentos 
educacionais em 2011, sendo 497 escolas pÃºblicas e 153 particulares.Veja 
tambÃ©m:
Professor sabe menos de computador que o aluno
Apesar de o nÃºmero de escolas pÃºblicas com computador conectado Ã  internet 
ter crescido de 92% para 100% entre 2010 e 2011, o nÃºmero de salas de aula com 
o equipamento permaneceu em 4%. O laboratÃ³rio de informÃ¡tica ainda Ã© o local 
de uso mais frequente apontado pela maioria: 76%, de acordo com os dados. Ainda 
assim, a proporÃ§Ã£o de professores que usa TIC dentro da sala de aula 
praticamente dobrou nos Ãºltimos dois anos, passando de 7% para 13%. O avanÃ§o 
deve-se, provavelmente, ao aumento do nÃºmero de professores que adquiriram 
notebook com recursos prÃ³prios: em 2010, eles eram 65%, em 2011, 76%. Segundo 
os dados, 50% dos docentes levam o seu prÃ³prio computador portÃ¡til para a 
escola - em 2010, esse Ã-ndice era de 41%.
Os resultados da pesquisa apontam que as atividades mais comuns em sala de aula 
sÃ£o aquelas em que os docentes menos usam recursos tecnolÃ³gicos. Aulas 
expositivas e a interpretaÃ§Ã£o de textos, por exemplo, tÃªm baixos porcentuais 
de uso das TICs: 24% e 16%, respectivamente. O maior Ã-ndice de usabilidade de 
TIC nas escolas pÃºblicas se dÃ¡ exatamente no ensino do uso do computador e da 
Internet - 65% dos docente recorre Ã  ferramenta nestes casos.
Se por um lado os professores ainda nÃ£o incorporaram plenamente as tecnologias,
nÃ£o se pode dizer o mesmo dos alunos. Os dados apontam que 82% deles fazem suas
pesquisas para a escola com uso de computador e Internet. Esse uso, normalmente 
se dÃ¡ fora do ambiente escolar. Ainda que 100% das escolas municipais e 
estaduais possuam pelo menos um computador, o nÃºmero de equipamentos por aluno 
revela uma importante limitaÃ§Ã£o para o seu uso efetivo, segundo professores e 
coordenadores consultados pelo estudo. Outra barreira apontada diz respeito Ã  
baixa velocidade de conexÃ£o. Ainda que 93% das escolas tenham acesso Ã  
Internet, 32% delas tÃªm velocidades entre 1 a 2MB.Escolas particulares
Entre os professores das escolas particulares observa-se comportamento similar 
considerando as atividades desenvolvidas com os alunos quando comparado com as 
escolas pÃºblicas. As atividades mais comuns sÃ£o exercÃ-cios para prÃ¡tica, 
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aula expositiva e interpretaÃ§Ã£o de texto. AlÃ©m disso, quanto maior a 
frequÃªncia de realizaÃ§Ã£o da atividade, menor a proporÃ§Ã£o de professores que
usam computador e Internet para desenvolvÃª-las.
Ainda assim, o uso de computador e Internet Ã© maior entre professores das 
particulares, possivelmente pela melhor infraestrutura que lhes Ã© 
proporcionada. Os dados indicam ainda que 21% das escolas particulares possuem 
computadores instalados em sala de aula, proporÃ§Ã£o cinco vezes maior que os 4%
das escolas pÃºblicas. A disposiÃ§Ã£o dos equipamentos, no entanto, Ã© 
semelhante: a maioria deles estÃ¡ instalado em laboratÃ³rios - 78% para as 
particulares contra 86% das pÃºblicas. A diferenÃ§a revela um possÃ-vel 
movimento que acontece nas escolas particulares, onde se busca, com maior 
intensidade, trazer a infraestrutura para a sala de aula.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-4-como-fazer-massinha-13612.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AULA 4: COMO FAZER MASSINHA? 13/6/12

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Gwendolyn e seus alunos adoraram a aula 4 da Sangari. O mÃ³dulo Ã© 
transformaÃ§Ã£o, e as crianÃ§as aprenderam a fazer massinha! Os alunos amaram e 
a professora tambÃ©m, aprenderam ciÃªncias brincando!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bolsas-de-estudo-para-aperfeicoamento.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Bolsas de estudo para aperfeiÃ§oamento profissional nos EUA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

INSCRIÃ‡Ã•ES ABERTAS ATÃ‰ 22 DE JUNHO DE 2012
www.fulbright.org.br

Bolsas de estudo para aperfeiÃ§oamento profissional nos EUA
O Programa Hubert H. Humphrey Ã© destinado a profissionais brasileiros do setor 
pÃºblico e do terceiro setor (ONGs) em meio de carreira, preferencialmente 
empreendedores sociais, com comprovado potencial de lideranÃ§a e atuantes nas 
Ã¡reas de:
- Desenvolvimento e economia agrÃ-cola;
- Direito (com foco em direitos humanos);
- Drogas (educaÃ§Ã£o, prevenÃ§Ã£o e tratamento);
- Manejo de recursos naturais e meio ambiente;
- Planejamento urbano e regional (com foco em habitaÃ§Ã£o popular);
- PolÃ-ticas e administraÃ§Ã£o de saÃºde pÃºblica;
- PolÃ-tica e administraÃ§Ã£o de tecnologia (com foco em inovaÃ§Ã£o);
- PolÃ-ticas e planejamento educacional (democratizaÃ§Ã£o, acesso e equidade do 
ensino superior);
- TrÃ¡fico de pessoas (polÃ-ticas de prevenÃ§Ã£o).

Requisitos para candidatura:
- Ter nacionalidade brasileira e nÃ£o ter nacionalidade norte-americana
- Ser graduado em curso com duraÃ§Ã£o superior a quatro anos
- Ter no mÃ-nimo cinco anos de experiÃªncia profissional, atÃ© agosto de 2013, 
apÃ³s a conclusÃ£o do bacharelado
- Ter fluÃªncia em inglÃªs.

TerÃ£o prioridade candidatos:
- Provenientes de setores sub-representados, por razÃµes socioeconÃ´micas, em 
programas internacionais de aprimoramento educacional e profissional;
- talentosos, com capacidade de lideranÃ§a, que queiram aprimorar seus 
conhecimentos em sua Ã¡rea de atuaÃ§Ã£o;
- Com vinculaÃ§Ã£o profissional com o setor pÃºblico ou, preferencialmente, com 
o terceiro setor (ONGs);
- Com experiÃªncia em trabalho ou atividades relacionadas ao desenvolvimento de 
sua comunidade, grupo social, regiÃ£o ou do PaÃ-s;
- Sem experiÃªncia educacional ou profissional no exterior.

BenefÃ-cios:
- Bolsa mensal de US$1,700 a US$ 2,500 de acordo com a localidade
- AuxÃ-lio-instalaÃ§Ã£o de US$ 800 (parcela Ãºnica)
- SubsÃ-dio para compra de computador de US$500 (se necessÃ¡rio, parcela Ãºnica)
- AuxÃ-lio para livros de US$750 (parcela Ãºnica)
- AuxÃ-lio para desenvolvimento profissional de US$1,700 a US$2,500 de acordo 
com a localidade (parcela Ãºnica)
- AuxÃ-lio para viagem internacional de ida ao EUA de US$ 200
- AuxÃ-lio para viagem de retorno ao Brasil de US$ 400
- Passagem de ida e volta; seguro saÃºde, anuidade e taxas escolares.
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ObservaÃ§Ã£o: O programa nÃ£o inclui benefÃ-cios aos dependentes.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circular-esubeced-n-74-rio-de-janeiro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED nÂº 74                        Rio de Janeiro, 11 de junho de
 2012.    Assunto: RECUPERAÃ‡ÃƒO INTERPERÃODO 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Comunicamos que, no CalendÃ¡rio
Escolar, a semana de 16 a 20 de julho serÃ¡ destinada Ã  recuperaÃ§Ã£o 
interperÃ-odo
e ao Conselho de Classe. Nessa semana, os professores deverÃ£o
desenvolver atividades de recuperaÃ§Ã£o e determinar as matÃ©rias essenciais 
para
os alunos estudarem na semana de recesso. Na volta Ã s aulas, na semana de 30 de
julho a 3 de agosto, os professores reavaliarÃ£o os alunos, sendo seus
resultados lanÃ§ados no SCA, na coluna destinada Ã  recuperaÃ§Ã£o paralela. 
Enfatizamos
a importÃ¢ncia desses procedimentos, para que todos os alunos tenham maior
oportunidade de obterem Ãªxito em sua aprendizagem.Agradecemos sua valiosa
colaboraÃ§Ã£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circulo-montessoriano.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CÃ-rculo Montessoriano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

CONHECENDO UM POUCO DA METODOLOGIA MONTESSRIANA.
 OMÃ©todo Montessoriano visa a evoluÃ§Ã£o da crianÃ§a em um aprendizado 
diligente, no qual cadaalunoassume sua obrigaÃ§Ã£o de responder pelos prÃ³prios 
atos no processo pedagÃ³gico. O saber nÃ£o Ã© infligido compulsoriamente ao 
aprendiz, mas sim construÃ-do por ele, com o apoio de livros e objetos 
didÃ¡ticos, singelos e sedutores, que incitam os aspectos sensÃ³rios, motores, 
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racionais e intelectuais do estudante. Na metodologia montessoriana o professor 
dispÃµe osalunosem formato circular, cercado de estantes com materiais lÃºdicos 
e pedagÃ³gicos disponÃ-veis para o manuseio da crianÃ§a, entre eles cubos 
confeccionados com madeira, os quais contribuem para o desenvolvimento do 
espÃ-rito lÃ³gico. A turma de 3Âº ano da professora Gwendolyn estÃ¡ utilizando o
CÃ-rculo , vejam o depoimento da professora:BEM GENTE, AGORA INICIO E TERMINO 

 MINHAS AULAS NO CÃRCULO. SEI QUE Ã‰ COMPLICADO, REQUER UMA MOBILIZAÃ‡ÃƒO DE TODA
A TURMA, POIS SÃƒO 35 CRIANÃ‡AS NA SALA. MAS, DEIXO AQUI O MEU DEPOIMENTO DE QUE

 Ã‰ POSSÃVEL COM BOA VONTADE.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
colchonetes-para-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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Colchonetes para a alfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Esclarecimentos sobre recebimento de colchonetes

Sr.(a) Diretor (a),
Boa Tarde!
Informo que as escolas com turmas de 1Âª, 2Âº e 3Âº anos, comeÃ§arÃ£o a receber 
os colchonetes para as salas de aula, pelo Operador LogÃ-stico Milano. Segue 
anexo quantidade total que cada escola receberÃ¡, porÃ©m algumas escolas 
poderÃ£o receber em quantidade inferior devido nÃ£o ter todas as cores entregues
para distribuiÃ§Ã£o.
Importante ressaltar que os colchonetes fiquem nas salas de aula de 1Âº, 2Âº e 
3Âº ano, em kits de 30 colchonetes para compor o ambiente de leitura com os 
livros, que chegarÃ£o Ã s escolas. Entretanto, a escola tem autonomia para 
atender as suas especificaÃ§Ãµes de espaÃ§o, quantitativo e organizaÃ§Ã£o (de 
cor, por exemplo). Os colchonetes devem cumprir a funÃ§Ã£o de oferecer a cada 
aluno da turma, em sala de aula, a oportunidade de fazer sua leitura 
independente, nos momentos livres e/ou dirigidos pelo professor.
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Nossa escola receberÃ¡ 240 colchonetes.
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ColÃ©gio Pedro II resolve inovar e oferece curso de mestrado  L

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fundado em 1837, no perÃ-odo regencial brasileiro, o ColÃ©gio Pedro II foi 
criado para ser um modelo para a educaÃ§Ã£o pÃºblica na Ã©poca do ImpÃ©rio. 
Desde entÃ£o, a escola se consolidou como uma das poucas ilhas de excelÃªncia na
rede pÃºblica. Agora, quando a instituiÃ§Ã£o completa 175 anos, a diretoria 
busca reafirmar seu papel de indutor de melhorias no ensino bÃ¡sico do Rio por 
meio de dois projetos: o Programa de ResidÃªncia Docente (PRD), jÃ¡ em 
andamento, e o Mestrado Profissional em PrÃ¡ticas Educativas da EducaÃ§Ã£o 
BÃ¡sica, cujo edital serÃ¡ publicado em breve. O objetivo Ã© romper os muros e 
grades das 14 unidades do Pedro II e disseminar as experiÃªncias de ensino do 
colÃ©gio.
A ideia Ã© fazer do PRD um projeto-piloto. Se funcionar bem, a iniciativa se 
espalharÃ¡ por outras instituiÃ§Ãµes pÃºblicas de excelÃªncia. As duas 
iniciativas tÃªm por meta principal a formaÃ§Ã£o continuada de professores das 
escolas municipais e estaduais. Os programas nasceram de um desafio lanÃ§ado 
pelo MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o (MEC): o que o ColÃ©gio Pedro II pode fazer para 
melhorar a educaÃ§Ã£o pÃºblica?
- SÃ£o 940 professores no colÃ©gio, sendo que cerca de cem deles tÃªm doutorado,
e 500 tÃªm mestrado. Os outros tÃªm, em sua grande maioria, pelo menos uma 
especializaÃ§Ã£o. Por esse motivo, o entÃ£o ministro Fernando Haddad ficou 
interessado no nosso potencial. Foi pedido Ã  direÃ§Ã£o que apresentasse 
projetos, e surgiram o mestrado profissional e o programa de residÃªncia docente
- explica a diretora de pÃ³s-graduaÃ§Ã£o e pesquisa do Pedro II, Neide Parracho 
Sant'Anna.
O Mestrado Profissional em PrÃ¡ticas Educativas da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica comeÃ§ou a
ser gestado em 2010 e recebeu autorizaÃ§Ã£o definitiva da CoordenaÃ§Ã£o de 
AperfeiÃ§oamento de Pessoal de NÃ-vel Superior (Capes) no inÃ-cio deste ano. O 
edital estÃ¡ sendo finalizado. O objetivo desse programa - que tem como 
pÃºblico-alvo professores atuantes na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica - Ã© melhorar os 
resultados obtidos pelos futuros mestres em sala de aula.
O mestrado terÃ¡ duraÃ§Ã£o de dois anos, e os alunos defenderÃ£o uma 
dissertaÃ§Ã£o ao final do curso. A carga horÃ¡ria serÃ¡ de 360 horas divididas 
em trÃªs disciplinas obrigatÃ³rias, trÃªs eletivas, uma especÃ-fica para Ã¡rea 
de atuaÃ§Ã£o, oficinas e seminÃ¡rios de orientaÃ§Ã£o. Segundo o professor 
Francisco Roberto Mattos, que participou da elaboraÃ§Ã£o do curso, o foco serÃ¡ 
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no trabalho dos professores:
- Pesquisamos sobre os programas que jÃ¡ existiam e pensamos no que poderÃ-amos 
oferecer de diferente. HÃ¡ vÃ¡rios mestrados nas universidades que se preocupam 
com teorias da educaÃ§Ã£o. Aqui, vamos dialogar com a teoria, mas nos 
concentraremos na prÃ¡tica docente.
JÃ¡ as atividades do Programa de ResidÃªncia Docente comeÃ§aram em maio. Cerca 
de 60 professores da rede estadual e de municÃ-pios do Estado do Rio passarÃ£o 
nove meses nas unidades do Pedro II, supervisionados por um orientador. Durante 
este perÃ-odo, eles participarÃ£o de oficinas com professores e coordenadores da
escola e reuniÃµes de planejamento. AlÃ©m disso, os alunos do PRD tambÃ©m darÃ£o
aulas junto com os docentes. A carga horÃ¡ria Ã© de 360 horas na escola. Outras 
140 horas deverÃ£o ser utilizadas na unidade de origem do participante. Os 
professores atuarÃ£o como multiplicadores, compartilhando o que aprenderem com 
seus colegas.
- No programa, o professor nÃ£o serÃ¡ um estagiÃ¡rio. Ele vai observar e 
participar dos nossos projetos e terÃ¡ oficinas com os coordenadores de cada 
Ã¡rea. Eles nÃ£o levarÃ£o o Pedro II para as suas salas de aula. A partir do que
viverem aqui, eles refletirÃ£o sobre melhorias em seu trabalho - explica a 
professora FlÃ¡via Amparo, tambÃ©m envolvida no projeto.
A experiÃªncia dos professores do Pedro II que comandam o PRD Ã© exaltada pelos 
participantes de outras escolas.
- Eles estÃ£o no programa, mas tambÃ©m estÃ£o em sala de aula. Temos o mesmo 
ponto de vista prÃ¡tico. JÃ¡ ouvi muita coisa sobre o que precisa ser feito para
melhorar, mas nÃ£o via como aplicar isso na realidade da minha escola - conta o 
professor de histÃ³ria Roberto Carlos Ferraz, do ColÃ©gio Estadual Conselheiro 
Macedo Soares, em NiterÃ³i.
Marcus Vinicius Peres, que dÃ¡ aula no ColÃ©gio Estadual AntÃ´nio Prado JÃºnior,
na Tijuca, exalta o aprendizado:
- Ã‰ um privilÃ©gio estar com professores qualificados, numa instituiÃ§Ã£o de 
excelÃªncia. Cabe a nÃ³s absorver as experiÃªncias e levar para nossa sala de 
aula.Iniciativa poderÃ¡ ser estendida a outrs estados
Carmem Moreira de Castro Neves, diretora de FormaÃ§Ã£o de Professores da 
EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica da Capes, diz que a iniciativa pode ser ampliada para outros 
estados.
- O princÃ-pio Ã© o mesmo da residÃªncia mÃ©dica: aprender e inovar com quem 
estÃ¡ fazendo. Dando certo no Pedro II, poderemos lanÃ§ar um edital nacional 
chamando outros colÃ©gios pÃºblicos de referÃªncia. Compartilhar experiÃªncias 
Ã© uma responsabilidade das escolas que tÃªm um bom desempenho.
Superintendente de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria estadual de 
EducaÃ§Ã£o, Antoine Lousao defende a ampliaÃ§Ã£o do projeto.
- Essa experiÃªncia cria uma ponte que nos permite disseminar essas 
experiÃªncias. Queremos que a parceria cresÃ§a.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

contrataÃ§Ã£o de pessoal, por  tempo determinado de Agentes Auxiliares  de 
Creche

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RESOLUÃ‡ÃƒO SME N.Âº 1.188, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

DispÃµe sobre a contrataÃ§Ã£o de pessoal, por

tempo determinado, de Agentes Auxiliares

de Creche para atuar nas unidades de educaÃ§Ã£o infantil da Rede PÃºblica do 
Sistema

Municipal de Ensino do MunicÃ-pio do Rio de

Janeiro e dÃ¡ outras providÃªncias.

 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que

lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, considerando o que dispÃµe o

Decreto nÂº 12.577, de 20 de dezembro de 1993 e tendo em vista a autorizaÃ§Ã£o

de Exmo. Senhor Prefeito, exarada no processo nÂº 07/003436/2012.

RESOLVE:

Art. 1.Âº Fica autorizada a contrataÃ§Ã£o para o emprego de Agente Auxiliar

de Creche, observados os termos da Lei nÂº 1.978/93, regulamentada pelo

Decreto n 12.577, de 20 de dezembro de 1993.
 1.Âº Para os fins a que se destina a contrataÃ§Ã£o, serÃ¡ utilizado o banco

remanescente de aprovados no concurso pÃºblico regulamentado pelo

Edital SME/SMA nÂº 08/07, cuja vigÃªncia expirou em 06/04/2012.
 2.Âº A contrataÃ§Ã£o a que alude o caput dar-se-Ã¡ pelo prazo de seis

meses, prorrogÃ¡vel por mais trÃªs meses.

Art. 2.Âº CaberÃ¡ Ã  Coordenadoria de Recursos Humanos adotar as

providÃªncias necessÃ¡rias Ã  contrataÃ§Ã£o dos interessados, a partir da

convocaÃ§Ã£o dos candidatos a que se refere o  1.Âº do art. 1Âº.

Art. 3.Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.
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COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS PORTARIA E/SUBG/CRH n.Âº 1 DE 13 DE JUNHO DE 
2012. Estabelece os procedimentos a serem observados na contrataÃ§Ã£o por tempo 
determinado de candidatos do banco remanescente  de aprovados em concurso 
pÃºblico convocados para o emprego de Agente Auxiliar de  Creche e dÃ¡ outras 
providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE RECURSOS

HUMANOS da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes

que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, considerando o disposto

na ResoluÃ§Ã£o SME n.Âº 1188 de 13 de junho de 2012 e tendo em vista o

que consta do processo 07003436/2012,

RESOLVE:

Art. 1Âº Instituir os procedimentos a serem observados na contrataÃ§Ã£o por

tempo determinado no emprego de Agente Auxiliar de Creche do banco

de remanescente de candidatos aprovados no concurso pÃºblico realizado

segundo regras do Edital nÂº 08/2007, para atendimento de excepcional

interesse pÃºblico, fundamentada no inciso IX do artigo 37 da ConstituiÃ§Ã£o

Federal, na forma da Lei Municipal nÂº 1978, de 26 de maio de 1993,

alterada pela lei nÂº 3365, de 19 de marÃ§o de 2002, regulamentada pelo

Decreto nÂº 12.577 de 20 de dezembro de 1993.

ParÃ¡grafo Ãšnico. Para a contrataÃ§Ã£o por tempo determinado, pelo prazo

de seis meses, prorrogÃ¡vel por mais trÃªs meses, serÃ£o convocados
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candidatos do banco remanescente de aprovados no concurso

mencionado no artigo 1Âº, para exercÃ-cio nas unidades de educaÃ§Ã£o

infantil do Sistema Municipal de Ensino.

Art.2Âº A convocaÃ§Ã£o dos candidatos do banco de aprovados dentro do

nÃºmero de vagas disponÃ-veis obedecerÃ¡, rigorosamente, a ordem de

classificaÃ§Ã£o detida no banco remanescente de que trata o parÃ¡grafo

anterior.

ParÃ¡grafo 1Âº. Os classificados dentro do quantitativo de vagas oferecidas

por E/CRE serÃ£o convocados por intermÃ©dio de publicaÃ§Ã£o no dia

14/06/2012 em DiÃ¡rio Oficial, conforme escala de comparecimento a ser

publicada pela GerÃªncia de AdmissÃ£o, para assinatura dos contratos e

divulgada, na mesma data, nas Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o.

ParÃ¡grafo 2Âº Para fins de convocaÃ§Ã£o, tambÃ©m serÃ¡ enviada

comunicaÃ§Ã£o pessoal escrita aos candidatos de que trata o parÃ¡grafo

anterior, mediante telegrama postado pela GerÃªncia de AdmissÃ£o da

Coordenadoria de Recursos Humanos.

ParÃ¡grafo 3Âº SerÃ£o convocados para contrataÃ§Ã£o apenas os candidatos

classificados rigorosamente dentro das vagas apresentadas nas

Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o.

ParÃ¡grafo 4Âº O nÃ£o comparecimento do candidato no dia e hora

determinados, serÃ¡ considerado como desistÃªncia, implicando

convocaÃ§Ã£o do candidato de classificaÃ§Ã£o subsequente.

Leia mais em: http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1789page=1
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Decreto regulamenta programa Um Computador por Aluno

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O DiÃ¡rio Oficial da UniÃ£o publica nesta segunda-feira decreto que regulamenta 
o programa Um Computador por Aluno (Procura) e o Regime Especial de Incentivo a 
Computadores para Uso Educacional (Reicomp), que suspende a incidÃªncia de 
alguns tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep
e a ContribuiÃ§Ã£o para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), sobre o 
computador a ser comprado e suas matÃ©rias-primas.
O objetivo do Procura Ã© promover a inclusÃ£o digital nas escolas das redes 
pÃºblicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal e nas escolas sem 
fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiÃªncia. O decreto substitui a
Medida ProvisÃ³ria 563, publicada em abril.
No Reicomp terÃ£o prioridade as soluÃ§Ãµes de software livre e de cÃ³digo 
aberto, sem custos de licenÃ§as, conforme as diretrizes das polÃ-ticas 
educacionais do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o. Os benefÃ-cios do Reicomp poderÃ£o 
ser utilizados atÃ© 31 dezembro de 2015.
A medida Ã© ato conjunto dos ministÃ©rios da EducaÃ§Ã£o e da Fazenda, mas 
poderÃ¡ ser alterada pelos ministros do Desenvolvimento, IndÃºstria e ComÃ©rcio 
Exterior e da CiÃªncia, Tecnologia e InovaÃ§Ã£o, por meio de portaria, sempre 
que fatores tÃ©cnicos ou econÃ´micos o determinem.
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Dica de leitura:GramÃ¡tica PedagÃ³gica do PortuguÃªs  Brasileiro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Por SÃ-rio Possenti*
HÃ¡ diversas gramÃ¡ticas novasno mercado. Elas sÃ£o, de certomodo, fruto do 
desenvolvimentodas pesquisas sobre a lÃ-ngua,especialmente nos Ãºltimos 50anos. 
Tais pesquisas permitiram uma visÃ£omais clara da natureza e das diversas 
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funÃ§Ãµesdas lÃ-nguas. Por outro lado, os estudos seaproximaram da escola, mais 
claramente dasquestÃµes relativas ao ensino de PortuguÃªs.
Esse ramo da pesquisa linguÃ-stica desenvolveu-se como decorrÃªncia de fatores 
como ode o conhecimento mais detalhado da lÃ-nguapermitir que se afirme com 
clareza que o domÃ-niode uma forma clÃ¡ssica nÃ£o Ã© necessÃ¡riopara o 
desenvolvimento cultural e profissionaldos brasileiros. Sem qualquer 
desprezopela tradiÃ§Ã£o, os estudos demonstram que o real portuguÃªs culto 
brasileiro se separa, emdiversos aspectos, do portuguÃªs de Portugal,por um 
lado, e de um portuguÃªs imaginÃ¡rioque a escola supostamente persegue.
As novas gramÃ¡ticas acompanham outralinha importante de trabalho que se 
verificatanto nas ciÃªncias humanas quanto nas exatase biolÃ³gicas. Elas estÃ£o 
produzindo umconhecimento mais sofisticado de nossa histÃ³riae realidade. Assim 
como os estudos deHistÃ³ria permitem construir outra visÃ£o dopassado, os da 
lÃ-ngua permitem:
a) Um conhecimento mais sofisticado denossa realidade linguÃ-stica, tanto no que
serefere a como se fala quanto a como se escreve- e, por extensÃ£o, um 
conhecimento denossa lÃ-ngua culta real.
b) A construÃ§Ã£o de metodologias de ensinomais realistas e eficazes - aspecto 
que decorreda associaÃ§Ã£o de pesquisas em sociolinguÃ-sticae psicolinguÃ-stica,
por um lado,das pesquisas sobre as prÃ¡ticas de escrita,escolares ou nÃ£o, que 
fornecem um guiamais seguro para o aprendizado.
A GramÃ¡tica PedagÃ³gica do PortuguÃªsBrasileiro, de Marcos Bagno, colunista 
deCarta Fundamental (SÃ£o Paulo: ParÃ¡bolaEditorial, 2011), Ã© um volume de mais
de milpÃ¡ginas que se insere nesse quadro de pesquisas.
De seu estudo, o professor brasileiro(e nÃ£o sÃ³ o de portuguÃªs) poderÃ¡ tirar 
diversasvantagens. Enumero algumas.
A obra trata de questÃµes filosÃ³ficas queestÃ£o na base das gramÃ¡ticas 
tradicionaise que diversos estudos mais recentes pÃµemem questÃ£o, caso de 
alguns critÃ©rios de classificaÃ§Ã£o(dicotomias do tipo 
emoÃ§Ã£o/razÃ£o,abstrato/concreto). Esses critÃ©rios produzemefeitos, por 
exemplo, na classificaÃ§Ã£o tradicionaldas palavras, que fatos mostram 
nÃ£ofuncionar bem. Por isso, Bagno, entre outrascoisas, adota posiÃ§Ãµes mais 
claras e realistas,propondo novas classificaÃ§Ãµes e mostrandoque algumas sÃ£o 
relativas.
Outro aspecto relevante da obra Ã© apresentarde forma inovadora aspectos da 
histÃ³riada LÃ-ngua Portuguesa, mostrando que suaorigem Ã© mais complexa do que 
diz o refrÃ£ode sua descendÃªncia do latim vulgar. Aindamais relevante Ã© a 
anÃ¡lise de numerosos casosde mudanÃ§a e, mais que isso, a demonstraÃ§Ã£o,com 
base em fatos, de que a mudanÃ§alinguÃ-stica continua e, ainda mais 
importante,que muitas regras que comandarammudanÃ§as do passado continuam 
funcionando.
Se esta gramÃ¡tica sÃ³ mostrasseessesfatos, jÃ¡ poderia ser considerada 
revolucionÃ¡riaporque a implicaÃ§Ã£o Ã© que a noÃ§Ã£o deerro deve ser 
profundamente revista.

[FOTO]
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Editora Unesp lanÃ§a 28 novos e-books
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EstadÃ£o.edu
A Editora Unesp lanÃ§ou nesta semana 28 novos livros digitais, os chamados 
e-books. AtÃ© o fim do ano, a editora pretende disponibilizar mais 23 tÃ-tulos 
para download gratuito. A iniciativa faz parte de uma nova fase do projeto 
EdiÃ§Ã£o de Textos de Docentes e PÃ³s-graduados, criado em 1993.
Em quase 20 anos de existÃªncia, o projeto jÃ¡ selecionou e editou mais de 300 
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obras de acadÃªmicos da Unesp. AtÃ© ano passado, os livros eram publicados 
apenas em versÃ£o impressa e comercializados em livrarias. PorÃ©m, a partir 
desse ano, os tÃ-tulos ficarÃ£o disponÃ-veis gratuitamente em versÃ£o digital e 
tambÃ©m para impressÃ£o sob demanda.
No comeÃ§o de maio, a editora lanÃ§ou 44 e-books pela coleÃ§Ã£o Propg/FEU, que 
conta com um acervo de 138 obras digitais. Embora muitos, os tÃ-tulos da 
coleÃ§Ã£o tratam apenas de assuntos ligados Ã  Ã¡rea de humanas.
O objetivo do projeto EdiÃ§Ã£o de Textos Ã© dar visibilidade tambÃ©m a trabalhos
das outras duas grandes Ã¡reas do conhecimento - biolÃ³gicas e exatas.
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Educopediando no EI. Parte II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© um perÃ-odo de muitas experiÃªncias e o espaÃ§o escolar
deve mediar cada uma delas, oportunizando a aprendizagem e estimulando a 
curiosidade. As professoras Michelle e BÃ¡rbara sabem disso e fazem um belo 
trabalho com seus pequenos. ParabÃ©ns professoras, vocÃªs nÃ£o ficam no discurso
da impossibilidade de do pessimismo, trabalham com muita competÃªncia. AgradeÃ§o
por fazerem parte da equipe do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes. Esse pequeno vÃ-deo
mostra uma das inÃºmeras possibilidades de uso das tecnologias e da EducopÃ©dia,
uma aula sobre meio ambiente utilizando jogos da EducopÃ©dia.

 [VÃDEO]
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educacao-infantil-inscricoes-no-dia-27.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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EducaÃ§Ã£o Infantil: inscriÃ§Ãµes no dia 27

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ComeÃ§am na quarta-feira, dia 27, as inscriÃ§Ãµes do concurso para professor de 
educaÃ§Ã£o infantil da Secretaria de EducaÃ§Ã£o da Prefeitura do Rio. Para 
concorrer a uma das cem oportunidades, Ã© preciso ter nÃ-vel mÃ©dio, na 
modalidade Normal, curso Normal superior ou licenciatura plena em Pedagogia. O 
salÃ¡rio Ã© de R$ 1.586,73, jÃ¡ incluÃ-dos R$ 121 de auxÃ-lio-transporte, R$ 
109,25 de bÃ´nus-cultura e R$ 264 de auxÃ-lio-alimentaÃ§Ã£o.
O concurso tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual 
perÃ-odo. Neste caso, mais vagas poderÃ£o ser abertas. Segundo a Secretaria de 
EducaÃ§Ã£o, 20% das oportunidades sÃ£o destinadas a negros e Ã-ndios, e outras 
dez, a portadores de deficiÃªncia. As inscriÃ§Ãµes serÃ£o no site 
http://concursos.rio.rj.gov.br, das 10h do dia 27 de junho atÃ© as 23h59m do dia
9 de julho. A taxa, de R$ 50, deve ser paga atÃ© 10 de julho.

Leia 
mais:http://extra.globo.com/emprego/educacao-infantil-inscricoes-no-dia-27-52946
51.html#ixzz1ytAYqqsv
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enem-inep-usa-redes-sociais-para-ajudar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Enem: Inep usa redes sociais para ajudar alunos em dificuldade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) estÃ¡ utilizando
as redes sociais para auxiliarestudantesque estÃ£o tendo algum tipo de 
dificuldade na inscriÃ§Ã£o para o Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem) de 
2012. O nÃºmero de inscritos jÃ¡ ultrapassou 1,6 milhÃ£o, atÃ© o inÃ-cio da 
tarde desta quinta-feira."NÃ£o hÃ¡ forma mais eficiente de dialogar com os 
jovens hoje do que com a rede social", disse Luiz ClÃ¡udio Costa, presidente do 
Inep. Segundo Costa, uma equipe faz o monitoramento em tempo real das redes 
sociais e se o aluno jÃ¡ tiver incluÃ-do e-mail e outros meios de contato, a 
equipe do Inep pode entrar em contato para auxiliÃ¡-lo. O processo prossegue 
atÃ© 15 de junho, exclusivamente, em hotsite nainternet.Costa nÃ£o quis informar
o perfil em rede social que o Inep estÃ¡ usando para levar informaÃ§Ã£o aos 
estudantes em dÃºvida, alegando que, por estratÃ©gia, o instituto quer ter a 
iniciativa do contato, que Ã© definido durante o monitoramento. A pÃ¡gina de 
inscriÃ§Ã£o do Enem 2012, entretanto, jÃ¡ oferece como canal de ajuda 
otelefone0800-616161.
A informaÃ§Ã£o atualizada do nÃºmero de inscritos foi divulgada pelo ministro da
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EducaÃ§Ã£o, Aloizio Mercadante. A regiÃ£o com maior nÃºmero de inscriÃ§Ãµes, 
conforme o Ãºltimo balanÃ§o, Ã© o Sudeste: 598 mil. Em seguida aparecem o 
Nordeste (529 mil), Sul (186 mil), Centro-Oeste (143 mil) e Norte (139 mil). Do 
total de inscritos atÃ© o momento, 388 mil sÃ£o alunos que estÃ£o concluindo o 
ensino mÃ©dio em 2012 e 985 mil jÃ¡ terminaram a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica.
No ano passado, cerca de 6 milhÃµes se inscreveram no Enem e pouco mais de 5 
milhÃµes pagaram a taxa, confirmando a participaÃ§Ã£o. A expectativa do ministro
Mercadante Ã© que a prova tenha 6 milhÃµes de inscritos confirmados em 2012. 
Segundo ele, o sistema de inscriÃ§Ãµes nÃ£o registrou irregularidade desde a 
abertura do processo, na segunda-feira.As provas serÃ£o aplicadas nos dias 3 e 4
de novembro. No primeiro dia do exame, os participantes terÃ£o quatro horas e 
meia para responder as questÃµes de ciÃªncias humanas e danatureza. No segundo, 
serÃ¡ a vez das provas de matemÃ¡tica e linguagens, alÃ©m da redaÃ§Ã£o, com um 
total de cinco horas e meia de duraÃ§Ã£o. A divulgaÃ§Ã£o do gabarito estÃ¡ 
prevista para o dia 7 de novembro, e o resultado final deve sair em 28 de 
dezembro.
--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolha das obras do PNLD ocorrerÃ¡ atÃ© o dia 1Âº de julho

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
odas as orientaÃ§Ãµes estÃ£o disponÃ-veis no site do FNDE

Os diretores e professores da rede estadual devem ficar atentos, pois a escolha 
das obras do Programa Nacional do Livro DidÃ¡tico (PNLD) - Ensino Fundamental 
(1Âº ao 5Âº ano) ocorrerÃ¡ somente atÃ© o dia 1Âº de julho. A Seeduc ressalta 
que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o (FNDE) jÃ¡ estÃ¡ emitindo 
as orientaÃ§Ãµes para o registro das escolhas.

Este mÃªs, os Correios finalizaram a entrega de todas as cartas amarelas 
contendo a senha de acesso ao sistema, que possibilita o registro da escolha. 
Todas as informaÃ§Ãµes estÃ£o disponÃ-veis nosite do FNDE.

Neste endereÃ§o, tambÃ©m pode ser encontrado o Guia de livros didÃ¡ticos PNLD 
Ensino Fundamental (Anos Iniciais) - documento que deve nortear a escolha dos 
livros nos seguintes componentes curriculares: CiÃªncias, Geografia, HistÃ³ria, 
MatemÃ¡tica e PortuguÃªs.

O documento traz, ainda, todas as orientaÃ§Ãµes para a escolha: passo a passo 
simulado no sistema de escolha, normas de conduta, carta senha, compromisso da 
escola, carta de encaminhamento do guia, registro da reuniÃ£o de escolha, 
informaÃ§Ã£o sobre o PNLD, campo e orientaÃ§Ã£o Ã s escolas rurais com mais de 
100 alunos.
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<POSTAGEM>
escrevendo-o-futuro-realizara-um.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"Escrevendo o Futuro" realizarÃ¡ um encontro de formaÃ§Ã£o, ministrado pelo 
CENPEC.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr(a). Diretor(a),
Sr(a). Coordenador(a) PedagÃ³gico(a),
Tencionando auxiliar a aÃ§Ã£o pedagÃ³gica ante a proposta do ensino da lÃ-ngua 
na perspectiva dos gÃªneros textuais, a CoordenaÃ§Ã£o da OlimpÃ-ada de LÃ-ngua 
Portuguesa "Escrevendo o Futuro" realizarÃ¡ umencontro de formaÃ§Ã£o, ministrado
peloCENPEC.
GÃŠNERO:POEMAPÃšBLICO ALVO:REGENTES (5Âº e 6Âº ANOS) INSCRITOS NA 

  OLIMPÃADADATA:29 DE JUNHOHORÃRIO:08:00 Ã€S 12:00 (50 PARTICIPANTES) / 13:00 Ã€S 
17:00 (50 PARTICIPANTES)LOCAL:E/SUBE/CRE (02.08.012) ESCOLA MUNICIPAL ORSINA DA 
FONSECAENDEREÃ‡O:RUA SÃƒO FRANCISCO XAVIER, NÂº 95 - TIJUCA
FAVOREÃ‡A A FORMAÃ‡ÃƒO DO(A) PROFESSOR(A) DE SUA ESCOLA, EFETUANDO SUA 

 INSCRIÃ‡ÃƒO O MAIS BREVE POSSÃVELATRAVÃ‰S DO TELEFONE 29762294.ATRAVÃ‰S DO 
E-MAIL gefsme@rioeduca.net
Atenciosamente,
NÃ©a LealE/SUBE/CED/GE
F
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feira-de-ciencia-e-tecnologia-no-pier.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

  FEIRA DE CIÃŠNCIA E TECNOLOGIA NO PÃER DE MAUÃ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras Solange, Claudia e a estagiÃ¡ria Arlene levaram nossos alunos ao 
PÃ-er MauÃ¡ para feira de tecnologia , evento paralelo a Rio +20. Muitas 
novidades, muitas experiÃªncias e mais uma oportunidade para aprender. 

Página 674



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
QUE PASSEIO!!!
TODOS NÃ“S AMAMOS!!!!
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firjan-abre-processo-seletivo-para-mil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Firjan abre processo seletivo para mil profissionais na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes para cadastro de reserva vai atÃ© o dia 15 de junhoRio- O Sistema 
Firjan estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para processo seletivo que formarÃ¡ 
cadastro de reserva na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o - cargos de pedagogo,professore 
instrutor. SÃ£o profissionais que poderÃ£o atuar nas unidades Sesi e Senai do 
estado do Rio. A expectativa Ã© de que mil profissionais sejam convocados ainda 
neste ano.Os interessados podem se inscrever atÃ© 15 de junho, no 
www.firjan.org.br. Os prÃ©-requisitos para cada vaga tambÃ©m estÃ£o disponÃ-veis
nosite. O processo seletivo conta com anÃ¡lise curricular, prova escrita 
especÃ-fica na Ã¡rea e avaliaÃ§Ã£o comportamental.O Sesi do Rio Ã© o braÃ§o do 
Sistema FirjanresponsÃ¡velpor aÃ§Ãµes na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, alÃ©m de 
saÃºde, esporte, lazer e cultura, direcionadas Ã s empresas, trabalhadores e Ã  
sociedade em geral. SÃ£o 28 unidades espalhadas pelo estado do Rio (15 delas 
integradas com o Senai). Na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, o Sesi Ã© responsÃ¡vel por 100 
mil matrÃ-culas por ano no estado.JÃ¡ o Senai promove a qualificaÃ§Ã£o e a 
especializaÃ§Ã£o de profissionais e futuros profissionais dos cursos de 
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aprendizagem atÃ© a pÃ³s-graduaÃ§Ã£o, e oferece soluÃ§Ãµes para as empresas por 
meio de programas de assessoriatÃ©cnicae tecnolÃ³gica. Possui 32 unidades (15 
delas integradas com o Sesi do Rio) e quatro Centros de Tecnologia, que recebem 
120 mil matrÃ-culas por ano.Mais informaÃ§Ãµes sobre o processo seletivo e as 
vagas podem ser obtidas atravÃ©s do e-mail selecao2012@firjan.org.br.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
flip-2012-homenageia-drummond-e-tem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Flip 2012 homenageia Drummond e tem mesa bÃ´nus
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O mÃªs de julho estÃ¡ quase chegando e com ele a Festa LiterÃ¡ria Internacional 
de Paraty (Flip). De 4 a 8 de julho, a cidade do litoral Sul Fluminense sedia a 
10Âª ediÃ§Ã£o do evento que, dessa vez, vai homenagear o escritor Carlos 
Drummond de Andrade. SerÃ£o 17 encontros, entre leituras, bate-papos, filmes e 
lanÃ§amentos de livro que farÃ£o parte das atividades que irÃ£o somar-se Ã  
programaÃ§Ã£o principal na Tenda dos Autores.

O autor da novela Gabriela, Walcyr Carrasco, e o escritor JoÃ£o Ubaldo Ribeiro 
vÃ£o homenagear Jorge Amado no evento, num debate que farÃ¡ parte das 
celebraÃ§Ãµes do centenÃ¡rio do escritor, comemorado em agosto. Ambos 
discutirÃ£o a obra do autor do romance Gabriela Cravo e Canela. A exposiÃ§Ã£o 
Faces de Drummond vai ocupar o segundo andar do espaÃ§o e ficarÃ¡ em cartaz ao 
longo de todo o mÃªs de julho.

Para quem quiser assistir ao debate, que serÃ¡ realizado no dia 5, Ã s 11h30, o 
ingresso custa R$ 10 e serÃ¡ vendido uma hora antes do evento. JÃ¡ para as 
atividades gratuitas Ã© necessÃ¡rio retirar os ingressos na Casa da Cultura uma 
hora antes.

A assessoria de imprensa da Flip anunciou que esta ediÃ§Ã£o contarÃ¡ com uma 
mesa bÃ´nus, com a participaÃ§Ã£o dos cartunistas Laerte e Angeli, num encontro 
denominado Quadrinhos para maiores. A venda dos ingressos para a nova mesa 
comeÃ§a Ã s 10h desta segunda-feira (25), apenas pela internet e na sede da Casa
Azul, em Paraty. "NÃ£o haverÃ¡ ingressos nos pontos de venda fÃ-sicos nem venda 
por telefone", informa a assessoria. A mesa terÃ¡ um clima de conversa entre 
amigos. Com mais de 40 anos de trabalhos em comum, Angeli e Laerte abordam 
assuntos nos quais estÃ£o versados: histÃ³rias em quadrinhos, comportamento e 
humor.

Com orÃ§amento de R$ 7 milhÃµes, 23% a mais do que no ano passado, a Flip traz 
como destaques Jennifer Egan, Jonathan Franze e Jean-Marie Gustave Le ClÃ©zio. 
Egan venceu o prÃªmio Pulitzer de ficÃ§Ã£o no ano passado, com "A visita cruel 
do tempo", e vem pela primeira vez ao Brasil. O francÃªs Le ClÃ©zio Ã© o quinto 
a ganhar o prÃªmio Nobel e a integrar a programaÃ§Ã£o da Flip, em suas dez 

Página 676



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
ediÃ§Ãµes. JÃ¡ Franzen Ã© autor do aclamado ''Liberdade'', de 2011.

A conferÃªncia de abertura serÃ¡ realizada em duas partes. Na primeira, LuÃ-s 
Fernando VerÃ-ssimo Ã© o convidado e falarÃ¡ sobre a importÃ¢ncia da literatura.
Em seguida, Drummond comeÃ§a a ser homenageado, com participaÃ§Ã£o dos poetas 
Antonio CÃ-cero e Silviano Santiago. O show que inicia o evento estÃ¡ a cargo do
pernambucano Lenine.

Para mais informaÃ§Ãµes, visite o site oficial do evento:http://www.flip.org.br.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FundaÃ§Ã£o Biblioteca Nacional oferece 80 vagas para curso gratuito

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professores interessados devem efetuar inscriÃ§Ã£o no site do Proler

A FundaÃ§Ã£o Biblioteca Nacional, atravÃ©s do Programa Nacional de Incentivo Ã  
Leitura (Proler), ministra cursos que sÃ£o realizados, gratuitamente, na Casa da
Leitura (Rua Pereira da Silva, 86, Laranjeiras). A prÃ³xima turma terÃ¡ inÃ-cio 
neste sÃ¡bado (30/06). Inicialmente, serÃ£o oferecidas 80 vagas para os 
professores da rede estadual.

O tema abordado serÃ¡ a Literatura Infantil: acervos, espaÃ§o e mediaÃ§Ãµes, com
a professora SÃ´nia Travassos, especialista em Literatura Infantil e Juvenil 
(UFRJ), dinamizadora de leitura, autora de livros para crianÃ§as e contadora de 
histÃ³rias.

Os interessados devem efetuar a inscriÃ§Ã£o por e-mail 
(proler.casadaleitura.cursos@bn.br). Ã‰ preciso informar os seguintes dados: 
nome do curso, nome completo do participante, endereÃ§o com bairro, telefone, 
e-mail, nome do colÃ©gio onde estÃ¡ lotado, municÃ-pio, nÃºmero da matrÃ-cula e 
a disciplina que ministra.

O preenchimento das vagas seguirÃ¡ a ordem de envio dos e-mails contendo as 
informaÃ§Ãµes solicitadas. Em caso de dÃºvida, os professores podem entrar em 
contato com a Seeduc, por meio dos telefones: (21) 2380-9355 e 2380-9356 (Milena
ou Vanessa).

O curso, com duraÃ§Ã£o de 40 horas, ocorrerÃ¡ aos sÃ¡bados, das 8h Ã s 17h30. 
Entre os temas abordados estarÃ¡ a mediaÃ§Ã£o entre livros e leitores nos 
espaÃ§os escolares: como trabalhar com a diversidade dos tÃ-tulos, por que 
trabalhar com emprÃ©stimos de livros, o que a leitura literÃ¡ria promove, 
anÃ¡lise da produÃ§Ã£o literÃ¡ria de diferentes autores e prÃ¡ticas de leitura e
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escrita a partir dos acervos das escolas.
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fundacao-doa-livros-para-escolas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FundaÃ§Ã£o doa livros para escolas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

LEIA ATENTAMENTE!
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habito-de-ler-esta-alem-dos-livros-diz.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HÃ¡bito de ler estÃ¡ alÃ©m dos livros, diz um dos maiores especialistas em 
leitura do mundo - vida - educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
HÃ¡bito de ler estÃ¡ alÃ©m dos livros, diz um dos maiores especialistas em 
leitura do mundo - vida - educacao - EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Inep divulga resultados da Prova Brasil para gestores educacionais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O InstitutoNacionalde Estudos e PesquisasEducacionaisAnÃ-sio Teixeira (Inep) 
divulgou nesta segunda, dia 4, os resultados preliminares do Sistema Nacional de
AvaliaÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica - SAEB/Prova Brasil 2011. Os dados estÃ£o 
acessÃ-veis a gestores educacionais, que podem consultÃ¡-los utilizando o login 
e a senha do Educacenso, por meio doSistema de DivulgaÃ§Ã£o online, disponÃ-vel 
na pÃ¡gina eletrÃ´nica do Inep.Os diretores de escola e secretÃ¡rios municipais 
e estaduais deeducaÃ§Ã£otÃªm atÃ© 13 de junho deste ano para solicitar ao Inep 
eventuais correÃ§Ãµes nas mÃ©dias de desempenho, atravÃ©s da interposiÃ§Ã£o de 
recursos. A partir dessa data, os dados estarÃ£o disponÃ-veis a toda a 
sociedade. No caso da Prova Brasil, aplicada a estudantes de 5Âº e 9Âº anos, 
ainda pode ser observado o desempenho especÃ-fico das escolas pÃºblicas urbanas 
do paÃ-s.
O recurso a ser interposto por gestores ao Inep deve ocorrer por meio de ofÃ-cio
assinado pelo diretor da escola ou secretÃ¡rio municipal ou estadual de 
educaÃ§Ã£o com as justificativas que fundamentem a solicitaÃ§Ã£o de correÃ§Ã£o. 
Os ofÃ-cios deverÃ£o ser digitalizados, anexados e enviados por meio 
deformulÃ¡rio eletrÃ´nico. SÃ³ serÃ£o aceitos recursos encaminhados por meio 
eletrÃ´nico.
A Prova Brasil e o Sistema Nacional de AvaliaÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Saeb) 
servem para avaliar o sistema educacional brasileiro, a partir de testes 
padronizados e questionÃ¡rios socioeconÃ´micos. Professores e diretores das 
turmas e escolas avaliadas tambÃ©m respondem a questionÃ¡rios que coletam dados 
demogrÃ¡ficos, profissionais e de condiÃ§Ãµes de trabalho. A partir das 
informaÃ§Ãµes do Saeb e da Prova Brasil, o MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o e as 
secretarias estaduais e municipais de EducaÃ§Ã£o podem definir aÃ§Ãµes voltadas 
ao aprimoramento da qualidade da educaÃ§Ã£o no PaÃ-s e a reduÃ§Ã£o das 
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desigualdades. As mÃ©dias de desempenho nessas avaliaÃ§Ãµes tambÃ©m subsidiam o 

 cÃ¡lculo do Ãndice de Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Ideb).
Com informaÃ§Ãµes daAgÃªnciaBrasil.
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InscriÃ§Ãµes para pÃ³s-graduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica
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Oportunidade gratuita para especializaÃ§Ã£o Lato Sensu na modalidade a 
distÃ¢ncia.

EstÃ£o abertas, atÃ© 14 de julho, as inscriÃ§Ãµes da seleÃ§Ã£o para 
pÃ³s-graduaÃ§Ã£o Lato Sensu: especializaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica, na 
modalidade a distÃ¢ncia, oferecido gratuitamente pelo Centro Federal de 
EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ, em parceria com a 
FundaÃ§Ã£oCentro de CiÃªncias e EducaÃ§Ã£o Superior a DistÃ¢ncia do Estado do 
Rio de Janeiro - Cecierj / ConsÃ³rcio Cederj. Para se candidatar Ã© preciso ter 
ensino superior completo em qualquer Ã¡rea.
No ato da inscriÃ§Ã£o, o candidato deve escolher entre os polos Cederj de Nova 
IguaÃ§u, Angra dos Reis, PetrÃ³polis, PiraÃ- e Volta Redonda. As inscriÃ§Ãµes 
sÃ£o recebidas nos polos Cederj especificados no Anexo I do edital(clique 
aqui)ou podem ser enviadas pelos Correios, via Sedex, para o endereÃ§o do 
CEFET/RJ - Av. MaracanÃ£, 229, Bloco E, 1Âº andar, DIPED - DivisÃ£o de Projetos 
de EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia, MaracanÃ£, Rio de Janeiro, CEP: 20.271-110 - 
Coordenadoria UAB - Cefet/RJ.
O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$30 e o pagamento deve ser efetuado nas 
agÃªncias do Banco do Brasil, mediante GRU (Guia de Recolhimento da UniÃ£o), 
extraÃ-da dehttps://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, 
informando o cÃ³digo 153010, gestÃ£o da Unidade Favorecida 15244, cÃ³digo de 
recolhimento 28900-0 e nÂº de referÃªncia 08.2010, alÃ©m do CPF e nome do 
contribuinte (o candidato).
O processo seletivo constarÃ¡ de anÃ¡lise dos documentos, do currÃ-culo e do 
memorial/redaÃ§Ã£o, em que deverÃ¡ constar a trajetÃ³ria acadÃªmica e 
profissional do candidato, assim como suas expectativas quanto ao curso e sua 
relaÃ§Ã£o com a Ã¡rea de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica e/ou EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia.
ContarÃ£o pontos na seleÃ§Ã£o experiÃªncia em EducaÃ§Ã£o Profissional ou 
EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica, em EducaÃ§Ã£o Superior, ou como profissional ou aluno na 
Ã¡rea de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica e/ou EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia. O curso tem 
duraÃ§Ã£o de 18 meses e serÃ¡ composto por seis mÃ³dulos. Cada mÃ³dulo terÃ¡ uma
prova presencial, quando o aluno deverÃ¡ obrigatoriamente comparecer ao polo.
--------------------------------------------------------------------------------
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INTERNET NAS ESCOLAS, CRECHES E EDIS
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1053
das 1065 unidades escolares do municÃ-pio tÃªm links de internet do programa
Banda Larga na Escola, do MEC. Boa parte das creches e EDIs tem internet via
modem 3G ou discada. No entanto, sabemos que essas alternativas nÃ£o apresentam
a velocidade e a qualidade desejadas. Por isso, desde o comeÃ§o de 2010, estamos
tentando contratar links de internet que tenham mais qualidade, estabilidade e
velocidade. Depois de duas tentativas fracassadas, estamos caminhando para a
terceira, sempre em parceria com a Iplan. No entanto, o trabalho pedagÃ³gico /
administrativo sem a internet de qualidade Ã© prejudicado, jÃ¡ que professores,
alunos e gestores nÃ£o podem utilizar a EducopÃ©dia com todo o seu potencial ou
os sistemas. Por
isso, enquanto nÃ£o conseguimos contratar um novo link para toda a rede, as UEs,
creches e EDIs tÃªm agora a opÃ§Ã£o de contratar, de forma temporÃ¡ria e apÃ³s a
aprovaÃ§Ã£o da comunidade escolar, um serviÃ§o de banda larga com a utilizaÃ§Ã£o
dos
SDPs. Para isso, deverÃ£o ser contatadas, quando possÃ-vel, trÃªs operadoras que
prestam esse serviÃ§o na regiÃ£o. A escolhida deve ser aquela que possuir o 
menor
preÃ§o para a velocidade desejada pela unidade. Essa velocidade nÃ£o poderÃ¡
ultrapassar 35Mbps e os valores mÃ¡ximos nÃ£o poderÃ£o ser maiores do que:1
Mbps R$49,90 2 Mbps
R$59,90 5 Mbps R$69,9010
Mbps R$119,90 15 Mbps
R$114,90 20 Mbps R$229,90
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Jornal do Brasil - PaÃ-s - EducaÃ§Ã£o: lei cria 77 mil cargos para professor e 
servidor federal
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LER PARA VIVER
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 A leitura faz parte da rotina da turma 1502 orientada pela professora Claudia, 
mas as experiÃªncias de leitura dessa turminha nÃ£o sÃ£o nada rotineiras. A 
professora utiliza vÃ¡rios suportes de leitura em diversos espaÃ§os, mostra 
novas e antigas formas de leitura aos seus alunos. Uma Ã³tima iniciativa para 
transformar a escola e formar leitores. Ela utiliza livros, jornais, textos 
produzidos por alunos, vÃ-deo livros, livros digitais. Os alunos sÃ£o levados 
para todos os espaÃ§os da escola , corredores, quintal, pÃ¡tio, sala de leitura,
todo espaÃ§o Ã© espaÃ§o de leitura e aprendizagem para a professora Claudia.
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Livros, leitura e acesso na cultura digital

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nem mesmo a desoladora mÃ©dia de 2,1 livros lidos por ano pelos brasileiros ou o
fato de 75% da populaÃ§Ã£o do PaÃ-s nunca ter frequentado uma biblioteca chamam 
tanto a atenÃ§Ã£o na ediÃ§Ã£o 2012 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 
(*1) como os resultados em relaÃ§Ã£o aos livros digitais.
Pela primeira vez, o estudo traz um panorama sobre o hÃ¡bito de leitura de 
livros digitais. Um olhar pouco cuidadoso poderia apenas destacar que 46% dos 
entrevistados disseram que nunca ouviram falar de livros digitais (ou e-books, 
como enfatiza o questionÃ¡rio) e, consequentemente, proclamar que esse novo 
suporte para o livro, ou melhor, essa nova possibilidade de leitura, estÃ¡ ainda
muito distante da realidade.
No entanto, uma anÃ¡lise qualitativa sobre os resultados vai trazer Ã  tona algo
que estÃ¡ nas entrelinhas. Se considerarmos o grupo que afirmou jÃ¡ ter lido 
livros digitais, vamos observar que 54% dos entrevistados disseram que gostaram 
muito da experiÃªncia, 40% gostaram pouco e 6% responderam que nÃ£o gostaram.
Esse resultado Ã© altamente positivo apesar de vir de um pequeno percentual 
(18%) que afirmou ter tido contato com o livro digital. Isso imediatamente nos 
instiga a pensar que existe sim um interesse e uma recepÃ§Ã£o atÃ© calorosa por 
parte de quem jÃ¡ experimentou. Quem nÃ£o conhece, quer conhecer (25% ) e quem 
jÃ¡ usou, gostou e quer mais (34% vÃ£o ler mais livros digitais a partir de 
agora). NÃ£o seria esse pÃºblico o que o mercado publicitÃ¡rio chama de early 
adopter (*2)?
Outro aspecto que merece uma reflexÃ£o mais aprofundada neste contexto Ã© o 
conceito e de livro digital. Segundo a prÃ³pria pesquisa:Ao falar de livros, 
estamos falando de livros tradicionais, livros digitais/eletrÃ´nicos, Ã¡udio 
livros, digitais-daisy, livros em braile e apostilas escolares. Estamos 
excluindo manuais, catÃ¡logos, folhetos, revistas, gibis e jornais.
Trazer uma definiÃ§Ã£o geral para livro Ã© um avanÃ§o importante em relaÃ§Ã£o 
Ã s pesquisas de anos anteriores, no entanto, a mesma conduta poderia ter sido 
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adotada para buscar definir o que se entende por livros digitais e/ou 
eletrÃ´nicos. Quando se fala em livro digital, o que mais vem Ã  mente sÃ£o os 
dispositivos eletrÃ´nicos de suporte Ã  leitura, os chamados e-readers (*3). Um 
livro ou um jornal em um leitor eletrÃ´nico, como o Kindle (*4), por exemplo, 
retoma a ideia de um produto fechado, como o impresso, com uma temporalidade 
tambÃ©m delimitada como a ediÃ§Ã£o mais recente ou, no caso do jornal, a 
ediÃ§Ã£o do dia.
A maioria dos e-readers oferece navegaÃ§Ã£o semelhante ao manuseio do papel, 
remete quase Ã  mesma sensaÃ§Ã£o de ler um livro ou um jornal impresso. No 
entanto, Ã© fundamental refletir sobre o conceito de livro digital que devemos 
considerar no contexto da cultura digital em que estamos. Seria meramente uma 
reproduÃ§Ã£o do livro em papel? Um arquivo eletrÃ´nico PDF? Uma animaÃ§Ã£o 
multimÃ-dia cheia de cliques?
As possibilidades de leitura propiciadas por computadores, tablets, celulares e 
outros dispositivos extrapolam o que chamamos de livro. Como uma mÃ-dia de 
convergÃªncia de infinitas tecnologias e linguagens, a internet permite que 
textos, imagens, tabelas, infogrÃ¡ficos, vÃ-deos, games e diversos aplicativos 
multimÃ-dia possam ser simultaneamente acionados para contar uma histÃ³ria, seja
ela ficcional ou informativa, linear ou descontÃ-nua.
Arte Fora do Museu (*5), por exemplo, Ã© um projeto digital sobre as obras de 
arte que estÃ£o nas ruas de SÃ£o Paulo. Ele reÃºne informaÃ§Ãµes em textos e 
fotografias, que poderiam estar em um livro, mas foram publicados online, 
agregando vÃ-deos e georreferenciamento das obras. Ã‰ pouco provÃ¡vel que 
alguÃ©m defina o Arte Fora do Museu como um livro digital ou um e-book. Mas 
muitos dos que navegaram por aquelas pÃ¡ginas leram tanto quanto fariam em um 
e-book sobre o mesmo tema. AlÃ©m disso, o conteÃºdo de um projeto como este 
estÃ¡ distribuÃ-do pela rede, no YouTube, no Facebook, no Flickr, fazendo com 
que as informaÃ§Ãµes sejam acessadas de muitas maneiras, fragmentadas, e que se 
alguÃ©m tiver interesse em se aprofundar no assunto, possa sempre ser levado Ã  
fonte original.
Os e-books e os PDF de impressos nÃ£o aproveitam uma importante possibilidade 
trazida pelo digital: o hipertexto. O termo hipertexto, cunhado por Ted Holm 
Nelson nos anos 1960, significa, nas palavras de Sergio Amadeu da Silveira uma 
escrita nÃ£o sequencial, um texto que se bifurca e que permite ao leitor 
escolher o que deseja ler. SÃ£o blocos de textos, conectados entre si por nexos 
que formam diferentes itinerÃ¡rios para os usuÃ¡rios. O hipertexto coloca a 
possibilidade de os indivÃ-duos aprofundarem conhecimento nos temas que os 
interessem de maneira livre e autÃ´noma. Nesse sentido, as possibilidades 
abertas pela digitalizaÃ§Ã£o de conteÃºdos sÃ£o potencializadas pela expansÃ£o 
do acesso Ã  internet.
Antes, a veiculaÃ§Ã£o da informaÃ§Ã£o e do conhecimento estava vinculada a 
suportes materiais: livros, discos, CDs, apostilas, enciclopÃ©dias. Para 
disseminar informaÃ§Ãµes era preciso ter acesso a esses recursos materiais, 
caracterizando um modelo de comunicaÃ§Ã£o de um para muitos. A internet deu a 
todos o poder de criar, moldar e disseminar informaÃ§Ãµes com a ponta dos dedos,
abrindo a possibilidade de uma comunicaÃ§Ã£o de muitos para muitos. O modo como 
produzimos e consumimos informaÃ§Ã£o atualmente Ã© muito diferente do que era no
curto espaÃ§o de tempo de 20 anos atrÃ¡s.
Reportagem do jornal Brasil EconÃ´mico, de 23/3/2012, traz dados da pesquisa 
Ipso/Reuters, mostrando que 85% da comunicaÃ§Ã£o no globo jÃ¡ Ã© feita pela web.
A maior parte do mundo estÃ¡ interconectada graÃ§as aos recursos de e-mail e de 
redes sociais, como Facebook e Twitter. E-mails sÃ£o enviados e recebidos por 
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85% das pessoas que estÃ£o conectadas Ã  internet e 62% delas se comunicam por 
sites de redes sociais. O Brasil Ã© o 5Âº paÃ-s em usuÃ¡rios conectados a essas 
redes. Segundo o Ibope Nielsen Online, o paÃ-s atingiu 41,7 milhÃµes de 
usuÃ¡rios de internet em outubro de 2010.
AlÃ©m de os conteÃºdos estarem disponÃ-veis mais facilmente, sem depender de 
suporte material, eles podem ser compartilhados quase que instantaneamente pela 
redewww.arteforadomuseu.orgmundial de computadores. Segundo o sociÃ³logo Manuel 
Castells, a intensidade e o ritmo acelerado das mudanÃ§as permitem afirmar que 
estamos vivendo uma revoluÃ§Ã£o tecnolÃ³gica, saindo de uma era industrial para 
uma era informacional. Esta revoluÃ§Ã£o seria um evento histÃ³rico da mesma 
importÃ¢ncia da RevoluÃ§Ã£o Industrial do sÃ©culo XVIII, induzindo um padrÃ£o de
descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura.
Se o gosto pelo livro digital parece ser uma questÃ£o de ver para crer e, 
segundo a maioria dos leitores (52%) a tendÃªncia Ã© que ele conviva igualmente 
com os livros impressos, o ponto que continua em suspense Ã©, sem dÃºvida, se 
essa convivÃªncia vai possibilitar o aumento no Ã-ndice de leitura no Brasil.
Uma pesquisa (*6) realizada nos Estados Unidos pelo grupo de mÃ-dia e educaÃ§Ã£o
Scholastic e pela empresa de consultoria Harrison Group, mostra que e-books 
podem estimular a leitura de crianÃ§as: 57% das crianÃ§as disseram que ficariam 
mais interessadas em ler nos dispositivos de e-reader. Segundo o estudo, cerca 
de um terÃ§o das crianÃ§as disseram que leriam mais livros por prazer caso os 
leitores digitais estivessem a seu alcance. No entanto, 66% afirmaram que 
continuariam a ler livros impressos mesmo com uma maior disponibilidade do 
e-book.
O que poderia estimular a leitura e igualar nossos Ã-ndices, no mÃ-nimo, aos de 
nossos vizinhos Argentina e Chile (5,4 e 4,6 livros por ano, 
respectivamente)(*7) passa por dois importantes aspectos. O primeiro deles 
envolve a conceituaÃ§Ã£o de livro digital. O imenso pÃºblico de internautas 
usuÃ¡rios de redes sociais no Brasil e o cada vez mais precoce contato de 
crianÃ§as e adolescentes com as telas digitais (29% das crianÃ§as de 5 a 9 anos 
jÃ¡ estÃ£o nas redes sociais) (*8) estÃ£o trazendo o desafio de dar novo 
significado Ã  definiÃ§Ã£o tradicional de livro e de leitura na era digital.
O segundo aspecto, fundamental e que faz remeter aos dados alarmantes apontados 
no primeiro parÃ¡grafo deste artigo, gira em torno do que chamamos de acesso. Se
queremos ser um paÃ-s de leitores, estamos estimulando que nossa populaÃ§Ã£o 
leia? Segundo diagnÃ³stico do setor livreiro (*9) de 2009, verifica-se a 
concentraÃ§Ã£o de livrarias na regiÃ£o Sudeste (56%), seguida pela Sul (19%), 
Nordeste (12%), Centro-Oeste (6%), DF (4%) e Norte (3%). Dois terÃ§os dos 
municÃ-pios brasileiros nÃ£o possuem livraria.
Seriam os livros digitais agentes de promoÃ§Ã£o de leitura Ã  medida que 
dispensam o custo de suporte material, impressÃ£o e distribuiÃ§Ã£o? Durante sua 
participaÃ§Ã£o na Festa LiterÃ¡ria de Paraty - Flip, em 2008, o escritor inglÃªs
Neil Gaiman deu uma entrevista coletiva na qual diz nÃ£o se importar se as 
pessoas tÃªm acesso a seus livros, emprestando umas das outras ou se baixam 
gratuitamente da internet. Gailman ressalta que seu interesse Ã© que as pessoas 
ingressem na sua tribo, uma tribo de leitores.(*10)
Se nosso desejo tambÃ©m combina com o de Gailman, precisamos aprofundar aqui a 
questÃ£o do acesso. A pesquisa traz um dado bastante curioso em relaÃ§Ã£o Ã  
enorme porcentagem dos que jÃ¡ leram livro digital que realizaram download de 
obras. 87% disseram que baixaram publicaÃ§Ã£o gratuitamente da internet. Desses,
38% responderam sim quando questionados se a publicaÃ§Ã£o era pirata.
O termo pirataria vem sendo cotidianamente empregado para designar toda e 
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qualquer obra artÃ-stica ou intelectual (incluindo livros) que pode estar 
violando os termos de direito autoral ou copyright (*11). HÃ¡ que se 
relativizar, no entanto, que a metÃ¡fora semÃ¢ntica em relaÃ§Ã£o aos criminosos 
dos mares que roubavam ouro e outros tesouros dos navios nÃ£o Ã© a mais 
apropriada. Quem rouba um bem material faz, de fato, com que outra pessoa o 
perca. No entanto, no mundo digital nÃ£o existe perda quando se faz uma cÃ³pia 
de uma mÃºsica ou de um texto na internet. Um livro ou uma mÃºsica podem ser 
copiados de um dispositivo para outro, sem que o cedente da cÃ³pia perca seu 
acesso ao conteÃºdo, que ainda pode ser apreciado por milhÃµes de pessoas 
simultaneamente. Os bens intangÃ-veis e imateriais nÃ£o conhecem a escassez, nem
o desgaste.
No inÃ-cio do mÃªs de maio, quem Ã© usuÃ¡rio frequente do Twitter pode 
acompanhar a polÃªmica em torno da hashtag #freelivrosdehumanas, uma 
manifestaÃ§Ã£o pÃºblica em favor da manutenÃ§Ã£o do site de compartilhamento 
livrodehumanas.org (*12), criado hÃ¡ 3 anos, que possibilita baixar 
gratuitamente cerca de 2 mil livros esgotados nas Ã¡reas de filosofia, 
psicologia, literatura e psicanÃ¡lise em formato PDF ou EPUB. O site foi 
retirado do ar mediante notificaÃ§Ã£o da justiÃ§a a partir de uma aÃ§Ã£o movida 
pela AssociaÃ§Ã£o Brasileira de Direitos ReprogrÃ¡ficos (ABDR) que pretende 
enquadrar o site em uma das maiores aÃ§Ãµes de pirataria ocorridas no 
paÃ-s.(*13) Para reunir as diversas reaÃ§Ãµes contrÃ¡rias a essa aÃ§Ã£o, foi 
criado o blog Direito de Acesso.(*14)
O caso do livrodehumanas.org Ã© um Ã³timo exemplo para elaborarmos um pouco mais
o que entendemos por digital e como o digital faz hoje parte da nossa sociedade 
- uma sociedade em constante transformaÃ§Ã£o. NÃ£o se trata somente da 
transformaÃ§Ã£o de qualquer informaÃ§Ã£o em bit, apesar de se tratar tambÃ©m 
disso. Comprimir dados - sejam eles textos, Ã¡udios, vÃ-deos ou imagens - de seu
suporte material, livros, revistas ou jornais, aumenta as possibilidades de 
reproduÃ§Ã£o e de distribuiÃ§Ã£o de conteÃºdos. Ou seja: aumenta as 
possibilidades de acesso e difusÃ£o da leitura. Para Pablo Ortellado, professor 
da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa em PolÃ-ticas PÃºblicas para o Acesso 
Ã  InformaÃ§Ã£o (GPOPAI) (*15), a digitalizaÃ§Ã£o do livro tem um impacto 
fundamental na difusÃ£o do conhecimento entre classes sociais que antes nÃ£o 
conseguiriam adquirir livros, jÃ¡ que a renda familiar de muitos estudantes Ã© 
inferior ao valor da bibliografia solicitada em cursos universitÃ¡rios.
NÃ£o afirmamos com isso que o livro impresso vai acabar ou que nÃ£o Ã© possÃ-vel
lucrar com conteÃºdos digitais. Trata-se de buscar um outro modelo de negÃ³cio, 
que nÃ£o esteja baseado em cobrar pelo acesso aos conteÃºdos, mas sim ao uso de 
serviÃ§os associados ao conteÃºdo. JÃ¡ existem algumas iniciativas pelo mundo 
que podem servir de exemplo e inspiraÃ§Ã£o para editoras, como a Flatword 
Knowledge (*16), citada na Ãºltima partes deste artigo.
Yochai Benkler, professor de Direito da Universidade de Harvard e diretor do 
Berkman Center for Internet and Society (*17), um dos pensadores contemporÃ¢neos
mais referenciados quando o assunto Ã© movimento colaborativo como modelo de 
produÃ§Ã£o na era digital, traz uma reflexÃ£o interessante para destacar que 
trabalho realizado pelo autor de uma obra nÃ£o serÃ¡ refeito sempre que um 
usuÃ¡rio tem acesso a ela : Tolstoi nÃ£o precisaria gastar nem mais um segundo 
de trabalho a fim de atender ao centÃ©simo milionÃ©simo leitor de Guerra e Paz, 
alÃ©m do que gastou para atender ao primeiro leitor (2010: 14). Diferentemente 
dos altos custos inerentes Ã  impressÃ£o e Ã  distribuiÃ§Ã£o de material 
impresso, distribuir materiais digitais tem um custo muito baixo.
Com a expansÃ£o do acesso Ã  internet, diversos movimentos pela liberdade de 
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distribuir e modificar trabalhos e obras criativas tÃªm ganhado forÃ§a e se 
justificam pelo direito Ã  educaÃ§Ã£o e Ã  cultura e tambÃ©m pelo direito do 
autor em decidir que usos quer permitir para sua produÃ§Ã£o. SÃ£o cada vez mais 
conhecidos os movimentos do software livre, do Creative Commons (*18), da 
transparÃªncia de dados pÃºblicos, dos recursos educacionais abertos (REA).
O termo "recursos educacionais abertos" (open educational resources, em inglÃªs,
OER) foi adotado, pela primeira vez, durante um fÃ³rum da Unesco, em 2002. 
Trata-se do esforÃ§o de uma comunidade de educadores, polÃ-ticos e usuÃ¡rios 
articulada para criar, reutilizar e propagar bens educacionais pertencentes Ã  
humanidade. Em 2007, foi publicada a DeclaraÃ§Ã£o da Cidade do Cabo para a 
EducaÃ§Ã£o Aberta:Esse movimento emergente de educaÃ§Ã£o combina a tradiÃ§Ã£o de
partilha de boas ideias com colegas educadores e da cultura da internet, marcada
pela colaboraÃ§Ã£o e interatividade. Esta metodologia de educaÃ§Ã£o Ã© 
construÃ-da sobre a crenÃ§a de que todos devem ter a liberdade de usar, 
personalizar, melhorar e redistribuir os recursos educacionais, sem 
restriÃ§Ãµes. Educadores, estudantes e outras pessoas que partilham esta crenÃ§a
estÃ£o unindo-se em um esforÃ§o mundial para tornar a educaÃ§Ã£o mais acessÃ-vel
e eficaz.
Quando materiais didÃ¡ticos e educacionais sÃ£o considerados bens pÃºblicos e 
comuns, todos podem se beneficiar: professores, estudantes e autores 
interessados na utilizaÃ§Ã£o de sua produÃ§Ã£o. Quando tais materiais sÃ£o pagos
com dinheiro pÃºblico, seja pelos programas de incentivo ao livro e Ã  leitura 
ou por iniciativas prÃ³prias de governos produzirem materiais, faz ainda mais 
sentido que sejam bens pÃºblicos. E por incentivarem a produÃ§Ã£o aberta, o 
compartilhamento e o acesso a conteÃºdos, REA otimizam a utilizaÃ§Ã£o de 
recursos pÃºblicos.
AlÃ©m de tais benefÃ-cios, os recursos educacionais abertos criam a oportunidade
para uma transformaÃ§Ã£o ainda mais fundamental na educaÃ§Ã£o: a de ter 
educadores, estudantes e mesmo aqueles nÃ£o formalmente vinculados a uma 
instituiÃ§Ã£o de ensino envolvidos no processo criativo de desenvolver e adaptar
recursos educacionais. Governos e instituiÃ§Ãµes de ensino podem formar 
professores e alunos para a produÃ§Ã£o colaborativa de textos, imagens e vÃ-deos
de qualidade. Ã‰ criado espaÃ§o para a formaÃ§Ã£o continuada de professores e 
estudantes para a produÃ§Ã£o e ediÃ§Ã£o de material didÃ¡tico e a apropriaÃ§Ã£o 
de tecnologias digitais em seu cotidiano. Com a abertura dos materiais na rede, 
a possibilidade de formaÃ§Ã£o continuada se expande a toda a sociedade.
No Brasil, nos Ãºltimos trÃªs anos, tanto governo federal como governo estadual 
e municipal de SÃ£o Paulo comeÃ§am a debater e criar leis visando o uso e o 
desenvolvimento de REA. O paÃ-s tambÃ©m foi sede do FÃ³rum Regional para a 
DeclaraÃ§Ã£o da Unesco, que convida governos do mundo todo a declarar que 
recursos educacionais financiados com recursos pÃºblicos devem adotar o modelo 
REA.
Um exemplo Ã© o Plano Nacional de EducaÃ§Ã£o (PNE) a ser votado este ano no 
Congresso Nacional e que estabelece diretrizes e metas para a educaÃ§Ã£o no 
Brasil atÃ© 2020. Pela primeira vez, o PNE contempla o incentivo a REA dentro da

 meta 7, que foca a melhoria da qualidade por meio do aumento do Ãndice de 
Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (IDEB). Ainda no Ã¢mbito federal, o 
Projeto de Lei 1513/2011 visa garantir que as compras pÃºblicas ou contrataÃ§Ã£o
de serviÃ§os e materiais educacionais sejam regidas por meio de licenÃ§as 
livres, permitindo a difusÃ£o e a ampliaÃ§Ã£o do acesso a esses bens.
O Brasil nÃ£o estÃ¡ sozinho no debate sobre polÃ-ticas pÃºblicas de REA. Nos 
EUA, por exemplo, o presidente Barack Obama pretende acelerar o processo de 
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inclusÃ£o digital em todas as escolas norte-americanas, propiciando que todos os
estudantes tenham acesso a livros didÃ¡ticos digitais atÃ© 2017 (ROSSINI e 
GONZALEZ, 2012). AlÃ©m disso, abriu uma linha de financiamento de US$ 2 bilhÃµes
destinada a produÃ§Ã£o de REA em colÃ©gios comunitÃ¡rios (*19).

Novos modelos de negÃ³cio
Se a ampliaÃ§Ã£o da disseminaÃ§Ã£o de obras propiciada pela internet estÃ¡ 
promovendo uma revoluÃ§Ã£o no acesso ao conhecimento, ao mesmo tempo esbarra nos
interesses comerciais do mercado editorial. Nesse sentido, vale a pena remeter 
Ã  situaÃ§Ã£o da indÃºstria fonogrÃ¡fica que tem saÃ-do na frente na direÃ§Ã£o 
de buscar reinventar-se com a proliferaÃ§Ã£o do acesso online para mÃºsica. 
InÃºmeros artistas comeÃ§am a olhar para esse cenÃ¡rio como uma oportunidade de 
divulgaÃ§Ã£o e oferta de serviÃ§os derivados de seu produto, como por exemplo, o
Teatro MÃ¡gico. O grupo, originÃ¡rio da cidade de Osasco, na Grande SÃ£o Paulo, 
nÃ£o se vincula a nenhuma gravadora, permite que o pÃºblico baixe suas mÃºsicas 
na internet. Em entrevista Ã  Revista Forum, Fernando Anitelli, um dos 
fundadores, conta que a fÃ³rmula deu tÃ£o certo que, mesmo com as canÃ§Ãµes 
podendo ser baixadas gratuitamente, seus CDs sÃ£o vendidos Ã s dezenas nos shows
e suas turnÃªs sÃ£o cada vez mais requisitadas (*20).
Ao considerar o livro digital de uma perspectiva tÃ©cnica econÃ´mica, podemos 
afirmar que a informaÃ§Ã£o, uma vez produzida, pode ser oferecida com custo 
praticamente zero. Ã‰ claro que a produÃ§Ã£o da informaÃ§Ã£o, com todo o 
processo editorial que a acompanha, Ã© cara e precisa ser devidamente remunerada
e recompensada. Ou seja, o trabalho do autor que cria, produz ou desenvolve uma 
obra deve continuar sempre sendo remunerado. Mas Ã© necessÃ¡rio criar novos 
modelos de negÃ³cio que deem conta desta necessidade sem restringir o acesso. 
NÃ£o Ã© possÃ-vel afirmar o que estÃ¡ por vir. Mas tambÃ©m nÃ£o Ã© possÃ-vel 
negar que as mudanÃ§as estÃ£o se anunciando. Em vez de ameaÃ§a, o mundo digital 
pode oferecer uma oportunidade para o aumento do nÃºmero de leitores e de livros
publicados.
Uma editora norte-americana, a Flatworld Knowledge, jÃ¡ aprendeu a lucrar neste 
novo cenÃ¡rio. Pioneiramente, a editora implementou um novo modelo de negÃ³cio a
partir do contexto da cultura digital, baseado no consumo sob demanda. Qualquer 
usuÃ¡rio pode ter acesso livre aos livros online, por meio de uma plataforma 
multimÃ-dia, que permite fazer leituras online e buscas no livro. No entanto, se
o usuÃ¡rio deseja comprar o livro impresso, tem a opÃ§Ã£o de escolher se em 
cores ou preto e branco e ainda uma versÃ£o em Ã¡udio, guias e material de 
apoio.
No caso dos livros didÃ¡ticos, a editora permite que o educador decida como quer
utilizar o livro. Pode modificÃ¡-lo Ã  vontade, alterar a ordem de capÃ-tulos, 
acrescentar ou retirar material, de uma forma que esse educador usuÃ¡rio 
desempenha um papel de editor do livro. Nossa experiÃªncia com formaÃ§Ã£o de 
educadores nos Ãºltimos dez anos nos permite afirmar que todo professor gostaria
de poder escolher partes de um livro para utilizar, como tambÃ©m a agregar a 
esses trechos outros materiais que julga interessante para compor seu plano de 
aula, ou seja, ser um receptor ativo de materiais educativos
que estÃ£o ao seu alcance. A empresa desenvolveu ainda uma comunidade de 
leitores dos livros, que podem conversar a qualquer momento, postar suas 
dÃºvidas online e produzir material de estudo. Nesse caso, como autor, o 
usuÃ¡rio determina o preÃ§o para disponibilizar sua produÃ§Ã£o para download.
Outra caracterÃ-stica interessante desse modelo Ã© que a porcentagem de direito 
autoral que os autores dos livros recebem Ã© de 20% do preÃ§o de venda, bem 

Página 688



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
acima da mÃ©dia do que Ã© pago pelos modelos tradicionais. O lucro da empresa 
vem diretamente das vendas de livros impressos e em Ã¡udio, e tambÃ©m da venda 
de serviÃ§os (por exemplo, guias de estudo em podcast, exercÃ-cios, soluÃ§Ãµes 
animadas para problemas complexos, vÃ-deos, flashcards etc.), que podem ser 
comprados individualmente (US$ 0.99) ou por assinatura semestral - US$ 19.95. 
Todos os autores recebem tambÃ©m 20% sobre esse
material comercializado.
Segundo Eric Frank, fundador da empresa, que esteve no Brasil em 2010 durante a 
ConferÃªncia Internacional Impacto das TIC na EducaÃ§Ã£o, promovido pela 
SEED/Unesco, os custos que a empresa tÃªm ainda sÃ£o inferiores ao custo de 
manutenÃ§Ã£o de grandes editoras, que trabalham no modelo de distribuidores e 
representantes de vendas.
O argumento de que a cultura de compra sob demanda ainda nÃ£o chegou para ficar 
no Brasil nÃ£o combina com as recentes pesquisas. A e-bit divulgou os dados da 
23Âª ediÃ§Ã£o do relatÃ³rio WebShoppers21, com informaÃ§Ãµes completas sobre o 
comÃ©rcio eletrÃ´nico no Brasil em 2011 e mostra que os brasileiros estÃ£o 
comprando mais produtos pela internet.
O e-commerce nacional faturou 14,8 bilhÃµes de reais no ano passado, com um 
aumento que superou a marca de 40%. Esse resultado, aliÃ¡s, superou a previsÃ£o 
anterior da empresa, que considerava um faturamento de R$ 14,5 bilhÃµes. Os 
argumentos podem ser sustentados por nÃºmeros: em 2010, foram feitos mais de 40 
milhÃµes de pedidos, divididos em uma base de aproximadamente 23 milhÃµes de 
e-consumidores que gastaram, em mÃ©dia, R$ 373.
O caso da Flatworld ilustra como algumas iniciativas editoriais comeÃ§am a se 
abrir para o novo. O contexto da cultura digital pede um novo olhar, ainda que, 
aparentemente, a forma de atuaÃ§Ã£o em vigor esteja sendo eficiente e trazendo 
lucro. Os modelos de negÃ³cio bem-sucedidos tambÃ©m podem criar inÃ©rcia.
Em entrevista Ã  Revista Ã‰poca em 2009, Yochai Benkler ressalta que as empresas
que jÃ¡ estÃ£o preocupadas em olhar para seus consumidores como participantes 
ativos, certamente tem pela frente um vasto campo de oportunidades e nÃ£o de 
riscos. Um clÃ¡ssico exemplo Ã© o Google, uma companhia que jÃ¡ nasce longe da 
ideia de produzir produtos prontos e acabados para consumidores passivos.(*22)
Livro digital Ã© um tema que merece ainda mais atenÃ§Ã£o do que vem recebendo 
por parte do mercado editorial brasileiro. NÃ£o se trata de pensar apenas no 
produto em si e esperar que ele revolucione. Estamos diante de um contexto 
complexo e exigente que pede releitura de conceitos para criar melhores 
serviÃ§os, compromisso de transformaÃ§Ã£o social para promover o acesso e 
revisÃ£o de estruturas comerciais que permitam maleabilidade e adaptaÃ§Ã£o 
constantes.

AÃ§Ãµes e campanhas pelo livro digital
Algumas aÃ§Ãµes em prol dos livros digitais comeÃ§am a surgir na rede. Uma delas
Ã© a campanha pela digitalizaÃ§Ã£o dos livros que oferece um banner para ser 
disponibilizado embedado em blogs e 
sites:http://www.ebookbr.com/2011/12/campanha-pela-popularizacao-dos-livros.html
.
Outra iniciativa tem por objetivo tornar o livro acessÃ-vel a portadores de 
necessidades especiais, apostando no potencial que o meio digital tem para 
favorecer essa causa:http://www.livroacessivel.org/.
A Semana da Leitura Digital, uma iniciativa da escritora canadense Rita Toews 
que existe desde 2004. Durante uma semana, que em 2012 ocorreu de 4 a 10 de 
marÃ§o, autores e editoras oferecem milhares de livros grÃ¡tis ou com grandes 
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descontos, com o objetivo de encorajar os apaixonados pela leitura a descobrirem
e experimentarem os livros digitais.:http://www.ebookweek.com/(em inglÃªs).
O grande destaque nesse cenÃ¡rio Ã© o Projeto Gutemberg 
(http://www.gutenberg.org/), considerada a mais antiga biblioteca digital. 
Criada em 1971 por um estudante da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos,
foi sendo construÃ-da por voluntÃ¡rios de todo o mundo ao longo dos Ãºltimos 
anos, que mantÃ©m em uma plataforma wiki. DisponÃ-vel tambÃ©m em portuguÃªs, o 
projeto hoje oferece uma pÃ¡gina especial, com iniciativas remixadas a partir 
dos livros, todos em domÃ-nio 
pÃºblico:http://www.gutenberg.org/wiki/PT_Reutilizar_os_textos_do_Project_Gutenb
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC vai divulgar resultado preliminar da Prova Brasil segunda

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o (MEC) anunciou nesta sexta-feira (1) que o resultado
preliminar da Prova Brasil serÃ¡ divulgado na segunda-feira (4). O desempenho de
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cada escola poderÃ¡ ser verificar individualmente no site 
http://portal.inep.gov.br. O exame faz parte do Sistema Nacional de AvaliaÃ§Ã£o 
da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Saeb).

As provas foram aplicadas entre os dias 7 e 18 de novembro de 2011.
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Medalha Paulo Freire

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Muito alÃ©m da Sala de Aula.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola existe uma professora muito diferente, tÃ£o agitada quanto seus 
alunos, ela transforma o espaÃ§o e o tempo para garantir aprendizagem. Sua aula 
nunca Ã© igual, os espaÃ§os nunca sÃ£o os mesmos. A professora Claudia Marques 
utiliza cada espaÃ§o, cada momento para oportunizar aprendizagens aos seus 
alunos de quinto ano. O resultado nÃ£o poderia ser melhor: evasÃ£o , notas 
baixas nÃ£o existem nessa turma , parabÃ©ns Claudia Marques!

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>
 TUDO ISSO SÃ“ Ã‰ POSSÃVEL PORQUE A EQUIPE ADÃƒO Ã‰ A MELHOR QUE EXISTE!!!!!

E TEMOS UMA DIREÃ‡ÃƒO E COORDENAÃ‡ÃƒO QUE NOS POSSIBILITA A CRESCER CADA DIA 
MAIS!!!
OBRIGADAA!!!!

 <COMENTÃRIOS>
Sou fÃ£ do seu trabalho Claudia Marques!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, ClÃ¡udia Marques!! Os espaÃ§os da escolas devem ser sempre explorados
usando a criatividade. Os alunos aprendem mais e melhor.

 <COMENTÃRIOS>
MTO legal esse trabalho!!! Inspirador!!!
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Museus ensinam sobre a histÃ³ria do Brasil de maneira divertida

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Quem vive de passado Ã© museu. O ditado, seguidamente usado em tom pejorativo, 
nÃ£o faz jus ao valor dos museus que oBrasildispÃµe. Recuperar Ã©pocas 
anteriores Ã© tambÃ©m viver um pouco do tempo que jÃ¡ passou. Ã‰ essa proposta 
que orienta o trabalho de preservaÃ§Ã£o, documentaÃ§Ã£o e divulgaÃ§Ã£o de peÃ§as
histÃ³ricas dos museus voltados para a histÃ³ria do Brasil.Atualmente, muitos 
deles oferecem exposiÃ§Ãµes, visitas orientadas e projetos dedicados 
aestudantesde todas as idades, rendendo alternativas que podem aproximar os 
alunos do conteÃºdo visto em aula de maneira mais interessante."O ensino do 
estudante na escola Ã© todo montado por meio do livro. Visitar o museu oferece 
outras possibilidades, por meio de linguagens diferentes, como a do visual. SÃ³ 
a atmosfera do ambiente jÃ¡ convida o aluno a dedicar outro tipo de atenÃ§Ã£o ao
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estudo", diz Normanda Freitas, coordenadora deeducaÃ§Ã£odo Museu da RepÃºblica 
do Rio de Janeiro.A instituiÃ§Ã£o Ã© apenas um dos exemplos de locais que os 
estudantes podem visitar para conferir de perto objetos, imagens e atÃ© 
cenÃ¡rios inteiros que marcaram diferentes perÃ-odos dahistÃ³riabrasileira.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nova previdÃªncia para os novos servidores da prefeitura do Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio- O polÃªmico projeto de reforma da previdÃªncia municipal, que taxa os 
futuros servidores da Prefeitura do Rio e acaba com a paridade entre ativos e 
inativos, jÃ¡ virouingredientedas eleiÃ§Ãµes municipais deste ano.

ApÃ³s o ex-prefeito Cesar Maia publicar em seu perfil do Twitter que o prefeito 
Eduardo Paes aguarda o tÃ©rmino das eleiÃ§Ãµes para reencaminhar Ã  CÃ¢mara a 
reforma daprevidÃªncia, o chefe do Executivo Municipal disse que nÃ£o mexe agora
na aposentadoria, mas deixou no ar se vai apresentar o texto apÃ³s o perÃ-odo 
eleitoral.

A Coluna do Servidor publicou com exclusividade em 2010 que a Prefeitura do Rio 
havia elaborado o Projeto de Lei Complementar 41, que alterava as regras para os
novos servidores do municÃ-pio.

As duras medidas adotadas tinham como objetivo garantir asaÃºdefinanceira do 
fundo de previdÃªncia municipal. ApÃ³s a repercussÃ£o negativa com a categoria, 
que promoveu diversos protestos na cidade, o prefeito Eduardo Paes decidiu tirar
o projeto de lei de discussÃ£o e atÃ© hoje o mantÃ©m na gaveta.

 <COMENTÃRIOS>
Que isso? AtÃ© para quem jÃ¡ se aposentou?

 <COMENTÃRIOS>
Ã© o PL 41
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O perigosÃ-ssimo analfabetismo digital
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Por estas inexplicÃ¡veis coincidÃªncias da vida, semana passada, enquanto eu 
estava em MontevidÃ©u dando uma conferencia para ex-alunos e futuros alunos 
Uruguaios do IE, conheci uma ex-aluna do Executive MBA que trabalhava num dos 
maiores projetos educacionais do paÃ-s: oPlan Ceibal.

No dia seguinte, fui conhecer a sede do projeto e o diretor geral,Gonzalo PÃ©rez
Piaggio, com quem tive o prazer de me reunir e fazer umas perguntinhas.
Criado em 2007 diretamente pela presidÃªncia da repÃºblica do Uruguai (ou seja, 
nÃ£o depende de nenhum ministÃ©rio ou ente pÃºblico estabelecido), o projeto 
nasceu diretamente da ideia One Laptop Per Child concebida pelo famoso e 
polÃªmicoNicholas Negropontedo MIT (versÃ£oWikipedia).
O projeto estÃ¡ comemorando 5 anos este ano, com alguns nÃºmeros bem 
impressionantes (apesar de algumas crÃ-ticas, em minha opiniÃ£o, menores): 100% 
das crianÃ§as possuem um laptop no Uruguai, o PaÃ-s se tornou o mais conectado 
da AmÃ©rica Latina (91% da populaÃ§Ã£o) e praticamente eliminou o analfabetismo 
digital do paÃ-s (todos os jovens com menos de 16 anos sabem operar um 
computador e tÃªm noÃ§Ãµes de programaÃ§Ã£o!). Mais de 500 mil pessoas jÃ¡ 
receberam os pequenos computadores. Tirei uma foto para vocÃªs verem as 
mÃ¡quinas:
[FOTO]

Aproveitei para fazer algumas perguntinhas para o Gonzalo:1) Como funciona a 
distribuiÃ§Ã£o dos computadores?
Durante os 9 anos da educaÃ§Ã£o primÃ¡ria uruguaia os alunos recebem 2 
computadores, que tÃªm a vida Ãºtil de aproximadamente 5 anos. De 6 a 11 anos de
idade, eles recebem o computador verde (mais simples), e dos 11 aos 16 o 
computador azul (mais potente). Os professores recebem uma versÃ£o ainda mais 
completa chamada MagalhÃ£es.2) Quais foram os principais obstÃ¡culos na Ã©poca?
Convencer a populaÃ§Ã£o de que estas mÃ¡quinas nÃ£o competiriam com os laptops 
comerciais vendidos por empresas tipo Dell, Lenovo, HP, etc, distorcendo o 
mercado de informÃ¡tica no paÃ-s. Instalar ADSL e wifi em mais de 2.500 escolas 
em todo o paÃ-s foi outro grande desafio (principalmente no campo).3) E agora, 
qual o principal desafio?
Iniciar o processo de personalizaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o pÃºblica uruguaia, 
desestruturando a tradicional educaÃ§Ã£o (industrializada e mecanizada) do 
PaÃ-s, que ensina as mesmas coisas, e num mesmo ritmo a todos os alunos do 
sistema, independentemente de suas habilidades ou afinidades com as matÃ©rias (a
inspiraÃ§Ã£o estÃ¡ claramente e abertamente baseada emSir Ken Robinson, em outro
post voltamos a ele).
Tudo bem que o Uruguai seja um PaÃ-s pequeno (os crÃ-ticos sempre dizem isso), 
mas nÃ£o hÃ¡ dÃºvida de que estÃ£o educando seus jovens na direÃ§Ã£o correta. 
Outro ponto, talvez o mais importante, Ã© que, sendo um dos paÃ-sesmenos 
corruptosdas AmÃ©ricas, o Uruguai consegue fazer com que os 50 milhÃµes de 
dÃ³lares anuais do projeto sejam usados totalmente para o mesmo.
No Brasil, nÃ£o tenho nenhuma dÃºvida que grande parte do dinheiro de projetos 
bacanas deste tipo vÃ£o parar na SuiÃ§a, na conta de membros bandidos dos nossos
principais partidos polÃ-ticos

coluna A EducaÃ§Ã£o no sÃ©culo 21 (EstadÃ£o)
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A Escola Audiovisual Cinema Nosso convida para participar daOficina Livre Curta 
Metragem - CÃ¢mera na mÃ£o e cara a tapa!, que serÃ¡ ministrada pela 
educadoraMaria Rita Nepomuceno.

A Oficina acontece no perÃ-odo de25 a 29 de junho, das18hÃ s 21h, e o pÃºblico 
alvo, jovens de15 a 25 anos. As inscriÃ§Ãµes estarÃ£o abertas atÃ© o dia 21/06 
(quinta-feira) ou atÃ© esgotarem as vagas, podem ser feitas por telefone(21) 
2505-3300.

O objetivo do encontro Ã© familiarizar o aluno a formas de criaÃ§Ã£o 
cinematogrÃ¡fica em que as distinÃ§Ãµes entre documentÃ¡rio e ficÃ§Ã£o se 
confundem. Incentivar a produÃ§Ã£o de imagens direcionada da livre expressÃ£o, 
do impulso criativo para a consolidaÃ§Ã£o de um cinema digital consciente de si 
e de suas potencialidades.

Ementa da Oficina:
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Os encontros da oficina serÃ£o organizados em funÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o de um 
curta-metragem coletivo que exercite as questÃµes teÃ³ricas apresentadas 
atravÃ©s de filmes e conceitos. Os alunos irÃ£o exercitar suas percepÃ§Ãµes 
habituais do cinema e, atravÃ©s de exercÃ-cios prÃ¡ticos, se apropriarÃ£o da 
cÃ¢mera para a expressÃ£o de respostas prÃ¡ticas Ã s discussÃµes que faremos em 
sala durante a oficina.

Sobre a educadora Maria Rita Aguilar Nepomuceno de Oliveira

Ã‰ graduada em Cinema na UFF, com pÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Multimeios pela UNICAMP. 
Feza FinalizaÃ§Ã£o de documentÃ¡rio sobre o filme italiano ambientado no Brasil 
TrÃ³picos, de Gianni Amico, 1967: pesquisa, produÃ§Ã£o, direÃ§Ã£o e montagem. 
Trabalhou de assistÃªncia de produÃ§Ã£o na direÃ§Ã£o do Festival de Cinema de 
Arquivo IL CINEMA RITROVATO, organizado pela Cinemateca de Bolonha, 2010 e 
realizou o curta-metragem O Dia de Salma: direÃ§Ã£o, montagem e texto. Exibido 
nos festivais FEMINA e GLOBALE RIO.
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Prezados Parceiros,
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Estamos iniciando um novo projeto de capacitaÃ§Ã£o em Bartender e Camareiras: 
Learning for Life (aprendendo para vida). Esta iniciativa Ã© realizada em 
diversos paÃ-ses e tem reconhecimento internacional pela qualidade, pois ao 
final do curso grande parte desses jovens jÃ¡ saem empregados.
O Curso tem como objetivo inserir jovens no mercado de trabalho e atender Ã  
necessidade de hotÃ©is, restaurantes e bares, que hoje tÃªm mais vagas que 
profissionais capacitados.
O Curso serÃ¡ realizado gratuitamente no Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare 
em SÃ£o Conrado em dois turnos: manha e tarde.
Segue a filipeta com outras informaÃ§Ãµes. PeÃ§o a ajuda de vocÃªs para divulgar
esta aÃ§Ã£o.

[FOTO]
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 segunda-feira, 18 de junho de 2012 9:39DIÃRIO OFICIAL de 18 de junho de 2012LEI 
N.Âº 5.456 DE 15 DE JUNHO DE 2012.Torna obrigatÃ³ria a instalaÃ§Ã£o de placas 
informativas nos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal do Rio de Janeiro,
na forma que menciona e dÃ¡ outras providÃªnciasAutor: Vereador Dr. Jorge 
ManaiaO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faÃ§o saber que a CÃ¢mara 
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1Âº Torna obrigatÃ³ria a 
instalaÃ§Ã£o, nos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal do Rio de 
Janeiro, de placa contendo a nota alcanÃ§ada pela unidade escolar na avaliaÃ§Ã£o

 do Ãndice de Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica-IDEB, bem como a nota global 
alcanÃ§ada pelo MunicÃ-pio. 1Âº A placa informativa deverÃ¡ conter dimensÃµes 
mÃ-nimas de 0,80m x 0,80m, e suas letras terÃ£o as dimensÃµes mÃ-nimas de 0,05m 
x 0,05m. 2Âº A informaÃ§Ã£o contida na placa deverÃ¡ estar sempre 
atualizada.Art. 2Âº O estabelecimento de ensino terÃ¡ prazo de atÃ© sessenta 
dias para instalaÃ§Ã£o e de atÃ© trinta dias para atualizaÃ§Ã£o da placa 
informativa, que deverÃ¡ ser afixada ao lado da porta principal, ou em local de 
fÃ¡cil visualizaÃ§Ã£o.Art. 3Âº Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicaÃ§Ã£o.
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A Prefeitura do Rio, atravÃ©s da Secretaria Especial de CiÃªncia e Tecnologia, 
estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para os cursos de informÃ¡tica nas Casas Rio 
Digital. Os cursos sÃ£o gratuitos e tem como parceiros a CISCO e a INTEL. A 
iniciativa faz parte do programa Casa Rio Digital da SECT que tem como proposta 
abrir portas para as oportunidades de trabalho.
SÃ£o 294 vagas destinadas aos cursos: Tecnologia na Comunidade e Tecnologia no 
Trabalho do programa INTEL Aprender e Arte Digital.
O programa Intel Aprender procura desenvolver nos jovens o pensamento crÃ-tico, 
a disposiÃ§Ã£o para o trabalho em equipe e o espÃ-rito de colaboraÃ§Ã£o. O 
conteÃºdo do programa explora as ferramentas tecnolÃ³gicas a partir de 
atividades e projetos adaptados Ã s realidades das comunidades onde moram os 
alunos.
O curso Arte Digital Ã© um curso prÃ¡tico de 28 horas onde se aprende manipular 
imagens, vÃ-deos e conteÃºdos interativos.
Os interessados podem se inscrever no endereÃ§o eletrÃ´nico: 
http://www.casariodigital.uff.br/ ou nas Casas Rio Digital onde vÃ£o acontecer 
os cursos.
A idade mÃ-nima Ã© de 12 anos e para os candidatos com idade inferior a 18 anos 
Ã© necessÃ¡ria a apresentaÃ§Ã£o da documentaÃ§Ã£o dos responsÃ¡veis.
Qualquer dÃºvida entrar em contato com a Secretaria Especial de CiÃªncia e 
Tecnologia atravÃ©s do telefone: 2976-7395.
CURSOS DISPONIBILIZADOS
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reajuste salarial de 2012 para todos os 150 mil servidores da Prefeitura do Rio 
de Janeiro pode ser de 5%, se o prefeito Eduardo Paes decidir conceder o aumento
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a partir de 1Âº de julho, com efeitos financeiros em agosto. Outra possibilidade
em estudo pelo Executivo Ã© conceder o aumento depois das eleiÃ§Ãµes municipais,
em novembro.

 O cÃ¡lculo elaborado pela Coluna teve como base o Ãndice Nacional de PreÃ§os 
aoConsumidorAmploEspecial(IPCA-E), acumulado de julho de 2011 a junho de 2012. 
Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. O Ã-ndice de inflaÃ§Ã£o indexa, por 
lei, o reajuste de impostos municipais e dos salÃ¡rios dos servidores.
Em seu primeiro ano de governo, o prefeito Eduardo Paes decidiu conceder o 
aumento em novembro de 2009. Na Ã©poca, o chefe do Executivo justificou que era 
necessÃ¡rio reorganizar o orÃ§amento. Para minimizar as perdas do funcionalismo,
a prefeitura antecipou para julho o pagamento da primeira parcela do 13Âº 
salÃ¡rio. O reajuste estabelecido em novembro daquele ano foi de 6,71%.
Confira abaixo a tabela extraoficial elaborada pela Coluna que demonstra como os
salÃ¡rios vÃ£o ficar com o reajuste de 5% em vigor.
confira a tabela no link: 
http://odia.ig.com.br/portal/economia/prefeitura-do-rio-d%C3%A1-reajuste-de-5-pa
ra-servidor-em-julho-1.454865
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL NÂº. 6, DE 25 DE MAIO DE 2012
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PROCESSO SELETIVO - EDITAL NÂº. 6, DE 25 DE MAIO DE 2012
De 4 a 15 de junho o ColÃ©gio Pedro II, criado em 1.837, receberÃ¡ inscriÃ§Ãµes 
para a seleÃ§Ã£o pÃºblica 006/2012, destinada ao cargo de Professor Substituto 
das disciplinas de Biologia, CiÃªncia da ComputaÃ§Ã£o, Desenho, EducaÃ§Ã£o 
Infantil, EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, EducaÃ§Ã£o Musical, Filosofia, FÃ-sica, FrancÃªs, 
Geografia, HistÃ³ria, InformÃ¡tica Educativa, InglÃªs, MatemÃ¡tica, PortuguÃªs, 
QuÃ-mica, Sociologia.
As contrataÃ§Ãµes serÃ£o temporÃ¡rias e os salÃ¡rios poderÃ£o variar de R$ 
2.124,20 a R$ 3.542, 75, conforme titulaÃ§Ã£o do profissional.
Para concorrer basta que o candidato preencha formulÃ¡rio pelo 
sitewww.cp2.g12.bre efetue o pagamento da taxa, no valor de R$ 20,00. Caso nÃ£o 
tenha acesso Ã  internet haverÃ¡ terminal de atendimento no Campo de SÃ£o 
CristÃ³vÃ£o, nÂº. 177, das 10h Ã s 16h.
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EstÃ£o previstas avaliaÃ§Ãµes em trÃªs etapas, sendo a primeira composta de 
redaÃ§Ã£o ou texto para anÃ¡lise de qualificaÃ§Ã£o nos dias 2, 3 e 4 de julho em
horÃ¡rio e local a serem divulgados; a seguinte constituÃ-da de entrevista com 
foco pedagÃ³gico entre os dias 9 e 14 de julho; e a Ãºltima de anÃ¡lise 
curricular. Os aprovados para a etapa II devem apresentar Ã  Diretoria de Ensino
cÃ³pia do RG; duas fotos 3X4 recentes e iguais; Curriculum Vitae com cÃ³pia dos 
documentos; declaraÃ§Ã£o do empregador para comprovar experiÃªncia profissional;
copai do diploma.
Fonte:www.in.gov.br.
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Propostas para o uso da tecnologia na educaÃ§Ã£o - vida - educacao - EstadÃ£o
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Fonte: Portal Aprendiz

Distribuir e divulgar informaÃ§Ãµes tem ganhado forÃ§a com a ascensÃ£o das redes
sociais Twitter e Facebook. Cada vez mais se ouve falar em compartilhar 
conteÃºdo na Internet. Nesse contexto, o meio digital pode ser utilizado para 
democratizar o acesso Ã  educaÃ§Ã£o. Justamente esta Ã© a finalidade dos 
chamados Recursos Educacionais Abertos (REA).
A denominaÃ§Ã£o ainda estÃ¡ ganhando forÃ§a. Apesar de haver adeptos que 
desenvolvem aÃ§Ãµes ligadas aos REA, em muitos casos, nem eles sabem o 
significado da sigla. Mas, o que exatamente Ã© isso?
Os Recursos Educacionais Abertos sÃ£o materiais educacionais oferecidos livre e 
abertamente para qualquer pessoa usar e, em algumas licenÃ§as, adaptar, melhorar
e distribuir.
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Recursos Educacionais Abertos incluem:
-ConteÃºdo de aprendizado:livros, planos de aula, cursos completos, materiais 
para cursos, resenhas, trabalhos escolares, jogos, vÃ-deos, Ã¡udios e imagens.
-Ferramentas: software para auxiliar a criaÃ§Ã£o, entrega, uso e melhoria do 
conteÃºdo de aprendizagem aberto. Inclui sistema de gerenciamento de conteÃºdo, 
ferramentas de desenvolvimento e comunidades de aprendizado online.- Recursos 
para implementaÃ§Ã£o:licenÃ§as de propriedade intelectual para promover a 
publicaÃ§Ã£o aberta de materiais, estabelecer princÃ-pios de divulgaÃ§Ã£o e 
localizaÃ§Ã£o de conteÃºdo.
Fonte: REA BrasilO reitor do Instituto Federal de EducaÃ§Ã£o, CiÃªncia e 
Tecnologia de SÃ£o Paulo (IFSP), Arnaldo Augusto Borges, ressalta que o REA pode
ser usado para romper barreiras, ampliando o processo educacional. O aluno, 
principalmente de baixa renda, tem dificuldade de acompanhar aulas, pois nÃ£o 
consegue comprar o livro. Se houver condiÃ§Ãµes de acesso ao conteÃºdo pela 
Internet, serÃ¡ um grande avanÃ§o.

Os Recursos Educacionais Abertos nÃ£o focam apenas o compartilhamento, mas 
tambÃ©m o processo de construÃ§Ã£o coletiva. ExperiÃªncias pÃºblicas na Ã¡rea 
jÃ¡ foram desenvolvidas, como oProjeto Folhas, da Secretaria de EducaÃ§Ã£o do 
Estado do ParanÃ¡.O professor produzia o material e disponibilizava na rede. 
Desenvolvemos cultura de pesquisa e capacitaÃ§Ã£o dos profissionais, tambÃ©m 
pensando no cotidiano escolar como lugar de formaÃ§Ã£o do professor, explica a 
professora Mary Lane Hutner, assessora da DireÃ§Ã£o AcadÃªmica das Faculdades 
Integradas do Brasil.
O projeto propÃµe uma metodologia especÃ-fica de produÃ§Ã£o de material 
didÃ¡tico para alunos da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica. A colaboraÃ§Ã£o estava presente. Um
professor que construÃ-a algo passava para o outro revisar, conta Mary.
Dentre iniciativas privadas estÃ¡ o projeto do ColÃ©gio Dante Alighieri, de SÃ£o
Paulo (SP), que compartilha os conteÃºdos da TV Dante em seusite.
AlÃ©m dele hÃ¡ tambÃ©m oEducar na Cultura Digital, que reÃºne pessoas 
interessadas em trocar experiÃªncias sobre inovaÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas ligadas ao 
cotidiano escolar. O projeto Ã© da FundaÃ§Ã£o TelefÃ´nica em parceria com o 
Grupo de Estudos Educar na Cultura Digital. O coletivo virtual serve para 
interessados em mundo digital, geraÃ§Ãµes interativas e inovaÃ§Ã£o pedagÃ³gica, 
completa Priscila Gonsales, integrante do grupo.
O diretor de polÃ-ticas de formaÃ§Ã£o de materiais didÃ¡ticos do MinistÃ©rio da 
EducaÃ§Ã£o (MEC), SÃ©rgio Gotti, acredita que os Recursos Educacionais Abertos 
tambÃ©m podem contribuir para educaÃ§Ã£o Ã  distÃ¢ncia. Temos dificuldade de 
chegar a determinados lugares no Nordeste e Norte. A ideia Ã© disponibilizar 
materiais online para os professores acessarem dessas localidades, diz.Professor
agente
Segundo Gotti, um dos maiores desafios hoje estÃ¡ em como o professor se 
apropria do uso dos REA. Vera Solferini, do grupo gestor de tecnologias 
educacionais da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), concorda. Temos que
incentivar o docente a usar a tecnologia, no sentido da mentalidade de conteÃºdo
aberto, acredita.
Para isso, dentro do Projeto Aulas Web, a Unicamp estÃ¡ desenvolvendo um 
software pensando em estimular o docente a criar materiais para o online, que 
serÃ£o compatÃ-veis com software livre. Enquanto isso, a universidade 
disponibiliza conteÃºdo gratuito em suaBiblioteca Digital, que conta com 32 mil 
teses de dissertaÃ§Ã£o.A participaÃ§Ã£o do professor na construÃ§Ã£o de um 
material Ã© muito importante, alerta o prÃ³-reitor de extensÃ£o da Universidade 
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Federal do ABC, PlÃ-nio Zornof TÃ¡boas. Na maioria dos casos, ele Ã© apenas 
aquele que recebe o material, mas deveria ser agente no processo.
Segundo ele, hÃ¡ necessidade de material para trabalhar questÃµes educacionais 
especÃ-ficas, singularizando localidades. Permitir que ele construa e use sua 
produÃ§Ã£o didÃ¡tica, de acordo com os contextos que estÃ£o inseridos, Ã© 
essencial para uma educaÃ§Ã£o de qualidade.
No entanto, pesquisadores dedicados aos REA ainda identificam resistÃªncia dos 
professores com o mundo digital. A maioria estÃ¡ presa Ã  sala de aula e ao 
papel, afirma o coordenador do Centro de Estudos Africanos da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), Dagoberto JosÃ© Fonseca.
JÃ¡ pensando em inserir-se no campo de debate sobre REA, a universidade criou 
oAcervo Digital, com mais de 25 mil publicaÃ§Ãµes educacionais e cientÃ-ficas 
disponÃ-veis gratuitamente para download.[FOTO]

NÃ£o Ã© possÃ-vel existir recursos abertos sem formatos abertos, ressalta o 
membro da Software Livre, SÃ©rgio da Silveira.Formatos tambÃ©m livresNÃ£o Ã© 
possÃ-vel existir recursos abertos sem formatos abertos, desenvolvidos de modo 
transparente e coletivo, e que nÃ£o requerem programas privados para acessar as 
informaÃ§Ãµes, ressalta o membro do projeto Software Livre Brasil, SÃ©rgio 
Amadeu da Silveira.
O especialista alerta que quando uma empresa, por exemplo, disponibiliza textos 
na Internet em arquivo PDF, o conteÃºdo fica refÃ©m dela. Daqui dez anos, quem 
garante que poderei abrir o arquivo sem problema algum? Se a empresa decide 
acabar com o software, perderei todas as informaÃ§Ãµes. O formato tem grande 
poder cibernÃ©tico e de controle.Direitos autorais

Mas todos os conteÃºdos educacionais serÃ£o distribuÃ-dos livremente sem 
importar quem o produziu? NÃ£o! Quando se trata de REA, Ã© necessÃ¡rio pensar 
nos direitos autorais dos recursos.
Uma das coordenadoras dos REA Brasil, Carolina Rossini, destaca nem sempre as 
ferramentas digitais dialogam com as propostas dos Recursos Educacionais 
Abertos. Uma experiÃªncia usa software livre, mas programas como PDF. Outra 
disponibiliza cada material em um formato diferente e assim vai.
O trabalho daCreative Commons(CC) Ã© exatamente permitir o uso de determinados 
materiais, mas com a condiÃ§Ã£o de dar o crÃ©dito. InformaÃ§Ãµes 
disponibilizadas de forma aberta funcionam melhores do que fechada, pontua o 
vice presidente do CC, John Wilbanks.
Contrapondo os recursos livres Ã  patente, ele avalia que nÃ£o sabemos de onde 
virÃ¡ uma descoberta estratÃ©gica para a humanidade. Quando controlamos cada 
passo sobre um certo conhecimento, fechamos o acesso, diminuindo a chance de 
alguÃ©m usar as informaÃ§Ãµes para achar a cura da Aids ou do cÃ¢ncer.
Para ele, exemplos como aWikipÃ©dia- enciclopÃ©dia online, livre e gratuita, que
pode ser editada por qualquer um - demonstra o sucesso em abrir espaÃ§os para as
pessoas participarem da construÃ§Ã£o. Existe mais informaÃ§Ã£o ali do que todos 
os livros publicados no mundo atÃ© hoje, diz ele.[FOTO]

Quando o custo de compartilhar Ã© zero, porque continuar com coisas de custo 
altÃ-ssimo?, questiona o diretor de educaÃ§Ã£o aberta de Washington, Cable 
Green.

 Para cada hora de conteÃºdo postado no[VÃDEO]
Youtubeprecisaria de 40 dias para serassistido, conta o diretor de elearning e 
educaÃ§Ã£o aberta do estado de Washington, Cable Green. Quando o custo de 
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compartilhar Ã© zero, porque continuamos com coisas de custo altÃ-ssimo?. 
Segundo ele, os Estados Unidos gasta US$ 20 bilhÃµes por ano com livros 
didÃ¡ticos impressos.
No Brasil, a realidade nÃ£o Ã© muito diferente. Uma pesquisa desenvolvida 
peloGrupo de Pesquisa em PolÃ-ticas PÃºblicas para o acesso Ã  
InformaÃ§Ã£o(Gpopai), da Universidade de SÃ£o Paulo (USP), revela que se um 
aluno da universidade fosse comprar a bibliografia bÃ¡sica indicada para 
estudar, gastaria entre 70% e 80% do orÃ§amento familiar.AlÃ©m disso, o governo 
paga entre R$ 6 e R$ 7 por livro editado a ser distribuÃ-do na rede de ensino do
paÃ-s, mas poderia gastar nem R$ 1, informa o advogado e pesquisador do Gpopai, 
BrÃ¡ulio AraÃºjo. HÃ¡ monopÃ³lio das editoras e o governo nÃ£o tem conseguido 
usar seu poder de comprar em escala para diminuir o custo.PolÃ-ticas pÃºblicas
O governo estadunidense anunciou um investimento de US$ 2 bilhÃµes em programas 
de formaÃ§Ã£o superior. O montante deverÃ¡ comeÃ§ar a ser aplicado jÃ¡ em 2011 e
a ideia Ã© usar a quantia em programas inovadores, incluindo REA.Identificamos 
que havia interesse de professores e alunos em recursos abertos. Alguns do corpo
docente jÃ¡ estavam agindo nesta Ã¡rea, mas sozinhos. EntÃ£o, devemos oferecer 
suporte para o movimento crescer, conclui o Hal Plotikin, do MinistÃ©rio da 
EducaÃ§Ã£o dos Estados Unidos.[FOTO]

Hal Plotikin, do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o dos EUA, acredita que o governo deve 
oferecer suporte para a agenda REA crescer.
Apesar de tÃ-midos, hÃ¡ passos sendo dados. OProjeto de Lei 1513/2011, do 
deputado federal Paulo Teixeira (PT), determina que qualquer obra resultante do 
trabalho de servidores pÃºblicos, incluindo professores e pesquisadores, seja 
licenciada e disponibilizada Ã  sociedade por meio de licenÃ§as livres.
Mesmo assim, Carolina Rossini acredita que falta muito para a agenda REA 
comeÃ§ar a ser prioridade. A tambÃ©m coordenadora do REA Brasil, Biana Santana, 
pontua que o projeto Ã© o comeÃ§o. O PL nÃ£o libera os conteÃºdos de forma 
abrangente, atinge mais os servidores pÃºblicos.Viabilidade necessÃ¡ria
Outro desafio, o acesso a Internet ainda nÃ£o Ã© realidade em todas as escolas 
brasileiras. Banda larga menos ainda, o que acaba por inviabilizar projetos de 
REA.Do jeito que a rede estÃ¡ hoje, nÃ£o se pode baixar um curso de lÃ-ngua 
estrangeira do ensino mÃ©dio, admite JoÃ£o Cardoso Palma Filho, secretÃ¡rio 
adjunto da Secretaria de EducaÃ§Ã£o do Estado de SÃ£o Paulo.REA tem que estar 
inserido nas polÃ-ticas de Tecnologias da InformaÃ§Ã£o e ComunicaÃ§Ã£o (TICs). 
Isto ainda Ã© um desafio que limita a agenda dos recursos abertos. Dar uma BMW 
sem gasolina nÃ£o faz sentido, questiona o coordenador de ComunicaÃ§Ã£o e 
InformaÃ§Ã£o da Unesco, Guilherme Canela.
Construir o domÃ-nio pÃºblico da banda larga Ã© uma demanda que precisa ser 
cumprida para, entÃ£o, massificar materiais de alta qualidade, de acordo com 
anÃ¡lise de Plotkin sobre o Brasil.10 anos de REA
A Unesco estÃ¡ programando um seminÃ¡rio internacional em Paris sobre REA para 
2012, quando a criaÃ§Ã£o do termo completarÃ¡ dez anos. O conceito de Open 
Educational Resource (OER) ou Recursos Educacionais Abertos (REA) foi usado pela
primeira vez em julho de 2002, durante um fÃ³rum do Ã³rgÃ£o.Devemos ajudar a 
diminuir as desigualdades de informaÃ§Ã£o que existe. Uma estratÃ©gia para isso 
sÃ£o os REA. InformaÃ§Ã£o Ã© o oxigÃªnio da democracia, ressalta Guilherme 
Canela.
Parte da polÃ-tica da organizaÃ§Ã£o, recentemente, a Unesco liberou o download 

 gratuito dosoito volumes sobre HistÃ³ria da Ãfricaem seu site.
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A revoluÃ§Ã£o acontece!
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Muito feliz por fazer parte dessa equipe maravilhosa, vejam o vÃ-deo gravado em 
nossa escola:

 [VÃDEO]
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SalÃ£o da Leitura em NiterÃ³i

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-ao-curso-de-mestrado-em.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SELEÃ‡ÃƒO AO CURSO DE MESTRADO EM RELAÃ‡Ã•ES ETNICORRACIAIS- 2012.3
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO TECNOLÃ“GICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ
DIRETORIA DE PESQUISA E PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO
PROGRAMA DE PÃ“S-GRADUAÃ‡ÃƒO EM RELAÃ‡Ã•ES ETNICORRACIAIS

EDITAL RETIFICADOR NÂº 1
O Diretor-Geral do Centro Federal de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica Celso Suckow da 
Fonseca - CEFET/RJ, de acordo com o Regulamento do Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o 
em RelaÃ§Ãµes Etnicorraciais (PPRER) tendo em vista a suspensÃ£o de atividades 
administrativas e acadÃªmicas nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2012, em funÃ§Ã£o
ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas para o Desenvolvimento SustentÃ¡vel, a Rio+20, 
torna pÃºblico o presente Edital Retificador nÃºmero 1, retificando e alterando 
a redaÃ§Ã£o de itens do Edital do Concurso PÃºblico de SeleÃ§Ã£o ao Curso de 
Mestrado em RelaÃ§Ãµes Etnicorraciais- 2012.3, publicado na pÃ¡gina do Programa 
de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em RelaÃ§Ãµes Etnicorraciais 
(http://dippg.cefet-rj.br/index.php?option=com_contentview=articleid=162Itemid=1
61) e definindo novo CRONOGRAMA PREVISTO, nos seguintes termos:

O item 4, relativo Ã  inscriÃ§Ã£o no processo seletivo ao Curso de Mestrado em 
RelaÃ§Ãµes Etnicorraciais 2012.3 passa a vigorar com a seguinte redaÃ§Ã£o:

4. DA INSCRIÃ‡ÃƒO
4.1. O perÃ-odo de inscriÃ§Ãµes para este processo seletivo compreende os dias 
Ãºteis entre 11/06/2012 e 27/06/2012 (com suspensÃ£o das atividades entre os 
dias 20 e 22 de junho de 2012). O candidato deverÃ¡ comparecer, no horÃ¡rio de 
09h Ã s 12h e de 17h Ã s 20h, Ã  Secretaria da Diretoria de Pesquisa e 
PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o (DIPPG) para inscriÃ§Ã£o, no campus MaracanÃ£, situado na Av. 
MaracanÃ£ 229, bloco E, 5Âº andar, MaracanÃ£, Rio de Janeiro -RJ.

O item 5.5, relativo Ã  AnÃ¡lise da DocumentaÃ§Ã£o da InscriÃ§Ã£o no processo 
seletivo ao Curso de Mestrado em RelaÃ§Ãµes Etnicorraciais 2012.3 passa a 
vigorar com a seguinte redaÃ§Ã£o:

 5.5. DA 1Âª ETAPA - ANÃLISE DA DOCUMENTAÃ‡ÃƒO DE INSCRIÃ‡ÃƒO
A ComissÃ£o de SeleÃ§Ã£o analisarÃ¡ a documentaÃ§Ã£o entregue pelos candidatos e
realizarÃ¡ a homologaÃ§Ã£o das inscriÃ§Ãµes deferidas.
HomologaÃ§Ã£o das inscriÃ§Ãµes: 28/06/12, Ã s 17h.DivulgaÃ§Ã£o do resultado 
apÃ³s recurso: 29/06/12, Ã s 19h.

Rio de Janeiro, de 2012

Carlos Henrique Figueiredo Alves
Diretor-Geral do CEFET/RJShare and Enjoy:
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Teste computadorizado pode ser adotado em vestibulares e concursos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

rtal Porvir
Aquela tradicional sala de aula com carteiras enfileiradas e candidatos de 
vestibulares ou concursos pÃºblicos respondendo a questÃµes em calhamaÃ§os de 
papel pode virar imagem do passado. Com o avanÃ§o da tecnologia e algumas 
recentes adesÃµes de peso, cresce a tendÃªncia da adoÃ§Ã£o dos TACs (Teste 
Adaptativo Computadorizado), ou computer assisted testing, em exames 
educacionais de grande porte.
No mÃªs passado, o Cespe/UnB, principal organizador de concursos pÃºblicos do 
paÃ-s, anunciou que vai comeÃ§ar a usar, jÃ¡ no segundo semestre deste ano, os 
testes adaptativos em concursos pÃºblicos e em exames de certificaÃ§Ã£o em 
escala nacional. No Inep, Ã³rgÃ£o do MEC responsÃ¡vel por avaliaÃ§Ãµes como o 
Enem e a Prova Brasil, e na Vunesp, que faz o vestibular da Unesp e outros 
concursos, jÃ¡ hÃ¡ conversas em andamento sobre a viabilidade de se utilizar os 
TACs.
Na prÃ¡tica, os testes adaptativos funcionam assim: alguns polos com 
computadores sÃ£o credenciados para receber o software que contÃ©m os exames de 
determinado concurso ou vestibular. Os polos podem ser escolas jÃ¡ equipadas com
computadores. No dia da prova, o aluno vai atÃ© um desses locais credenciados, 
senta-se diante de um computador e responde Ã s questÃµes.
Primeiro, sÃ£o apresentadas questÃµes de nÃ-vel mediano; conforme o estudante 
vai acertando ou errando, o sistema apresenta questÃµes mais fÃ¡ceis ou mais 
difÃ-ceis para medir seu nÃ-vel exato de proficiÃªncia naquela disciplina. 
Assim, as provas sÃ£o personalizadas, diferentes para cada candidato. "O teste 
Ã© adaptativo porque cada pessoa pode receber questÃµes diferentes. Ele consegue
determinar a proficiÃªncia de um candidato de uma maneira muito melhor do que 
uma prova igual para todo mundo. O sistema pega a resposta do candidato e faz um
cÃ¡lculo para ver qual Ã© a prÃ³xima questÃ£o que ele vai responder", afirma 
Dalton Francisco de Almeida, professor do departamento de informÃ¡tica e 
estatÃ-stica da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e especialista no 
tema.
A correÃ§Ã£o dos testes adaptativos se baseia na TRI, ou Teoria de Resposta ao 
Item, que jÃ¡ Ã© utilizada em exames do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o desde a 
dÃ©cada de 90, mas foi com a reformulaÃ§Ã£o do Enem, em 2009, que ela se tornou 
mais conhecida. Na TRI, antes de serem aplicadas no dia do concurso, as 
questÃµes sÃ£o prÃ©-testadas e classificadas quanto aos seus parÃ¢metros - 
nÃ-vel de dificuldade, por exemplo - e essas informaÃ§Ãµes sÃ£o inseridas no 
sistema. Com cada caracterÃ-stica da questÃ£o conhecida, Ã© possÃ-vel que provas
aplicadas em dias diferentes sejam comparÃ¡veis.
Segundo Almeida, a TRI ainda permite que, pelo padrÃ£o de resposta do aluno, o 
sistema consiga saber se ele acertou uma questÃ£o porque sabia ou por acaso. Com
isso, o estudante que acertou por acaso nÃ£o deixa de pontuar, mas recebe menos 
pontos do que aquele que acertou porque sabia. "A TRI cria uma medida para medir
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conhecimento. E conhecimento Ã© uma coisa cumulativa. Quando vocÃª aplica uma 
prova e sabe o grau de dificuldade das questÃµes, se um aluno apresenta um 
padrÃ£o de resposta no qual ele acerta as difÃ-ceis e ele erra as fÃ¡ceis, o 
sistema acha isso estranho", afirma Almeida. O professor dÃ¡ o exemplo de dois 
alunos que acertaram 10 questÃµes em determinada prova, mas o primeiro acertou 
as 10 mais fÃ¡ceis e o segundo, as 10 mais difÃ-ceis. Nesse caso, a TRI vai 
atribuir pontuaÃ§Ã£o maior ao aluno que acertou as mais fÃ¡ceis do que ao que 
acertou as mais difÃ-ceis.BenefÃ-cios
Vantagens de se adotar o modelo adaptativo, o TAC, segundo o Cespe, nÃ£o faltam.
Como as provas nÃ£o sÃ£o impressas, economiza-se o que era gasto em transporte e
impressÃ£o, alÃ©m de se preservar o ambiente. As provas passam a poder ser 
realizadas em datas distintas e o resultado individual Ã© conhecido assim que o 
candidato finalizar o exame, acelerando o cronograma de resultados.
Em contrapartida, o modelo exige o desenvolvimento de softwares especÃ-ficos e a
identificaÃ§Ã£o de uma rede de locais certificados para receber as provas. 
Segundo Almeida, porÃ©m, a adoÃ§Ã£o de testes adaptativos atÃ© demanda um aporte
de verba, mas esse valor acaba compensando com o tempo. "Pode haver um 
investimento inicial alto, mas depois isso se dilui", afirma, citando tambÃ©m a 
reduÃ§Ã£o de custos e do esforÃ§o nacional de seguranÃ§a que provas como o Enem 
demandam.
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XIII PRÃŠMIO ARTE NA ESCOLA CIDADÃƒ
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Professor(a),

VocÃª que ensina Arte em escolas de todo o Brasil jÃ¡ pode inscrever o seu 
trabalho e concorrer ao XIII PrÃªmio Arte na Escola CidadÃ£. Em 2012, 10 mil 
reais serÃ£o entregues a cada vencedor nas cinco categorias. A escola onde o 
projeto foi realizado tambÃ©m receberÃ¡ uma premiaÃ§Ã£o. NÃ£o perca tempo! O 
prazo vai atÃ© 31 de julho. Leia o regulamento e participe!

O Instituto Arte na Escola que hÃ¡ treze anos promove este concurso conta com a 
co-realizaÃ§Ã£o do SESI - ServiÃ§o Social da IndÃºstria, instituiÃ§Ã£o que atua 
em todo o territÃ³rio nacional, com aÃ§Ãµes nas Ã¡reas de educaÃ§Ã£o, saÃºde, 
lazer, esporte, cultura e responsabilidade social.

http://www.artenaescola.org.br/premio/
--------------------------------------------------------------------------------
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1302 no SESC Madureira

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Professora HeloÃ-sa e sua turma 1302 foram ao SESC para uma aula de CiÃªncias 
fora dos muros da escola. A aula passeio foi um sucesso, o assunto foi meio 
ambiente! Trabalho realizado em parceria com o Bairro Educador!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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15,2% das crianÃ§as brasileiras chegam aos oito anos de idade sem 
alfabetizaÃ§Ã£o - vida - educacao - EstadÃ£o
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3Âº PrÃªmio Ecofuturo
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[FOTO]

Para saber maishttp://www.ecofuturo.org.br/premioecofuturo
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  AULA PASSEIO AO PLANETÃRIO DA GÃVEA 2/7/12
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A professora Gwendolyn sempre antenada, estÃ¡ trabalhando a alfabetizaÃ§Ã£o 
cientÃ-fica com seus alunos, utilizando o material da Sangari e realizando aulas
passeio com parceria do Bairro Educador! Essa aula foi emocionante!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Campanha contra dengue
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Essa semana mais uma aÃ§Ã£o contra dengue foi desenvolvida pela professora 
Claudia Marques, estagiÃ¡ria Arlene e tÃ©cnica de enfermagem Geiza. As crianÃ§as
fizeram uma passeata de fiscalizaÃ§Ã£o e alerta , todos os alunos da turma 1502 
participaram ativamente esclarecendo a populaÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o aos hÃ¡bitos que
devemos manter para afastar a dengue.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Campanha Permanente sobre a SÃ-ndrome de Burnout
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Autor: Vereador Marcelo PiuÃ-O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faÃ§o saber
que a CÃ¢mara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1Âº Fica 
instituÃ-da a Campanha Permanente sobre a SÃ-ndrome de Burnout.Art. 2Âº A 
Campanha deverÃ¡ conscientizar sobre a gravidade desta doenÃ§a, divulgando os 
sintomas, seus principais sinais, prevenÃ§Ã£o e consequÃªncias da SÃ-ndrome de 
Burnout.Art. 3Âº O estabelecimento da forma e do conteÃºdo da Campanha ficarÃ£o 
a critÃ©rio dos Ã³rgÃ£os municipais competentes e serÃ£o regulamentados por 
Decreto.Art. 4Âº Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.EDUARDO 
PAESBURNOUT - definida como exaustÃ£o fÃ-sica e mental que acomete profissionais
os mais variados,DESTACANDO-SE os PROFESSORES...
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de Leitura PSE  em AÃ§Ã£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola temos uma grande parceira da saÃºde, a tÃ©cnica de enfermagem 
Geize. Atividades de EducaÃ§Ã£o em saÃºde acontecem durante a semana , fazem 
parte da rotina das turmas. Nessa atividade a enfermeira aproveitou a hora da 
leitura para trabalhar higiene pessoal. Dica de livro e DVD utilizado estÃ£o nas
fotos. Confira:

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Amei a atividade. Leitura dinÃ¢mica e educativa PSE e EDucaÃ§Ã£o, parceria que 
nÃ£o pode faltar na UE.
--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dois novos blogs em nossa escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estamos muito felizes em nossa escola. Esse mÃªs, mais dois blogs nasceram:

http://girafinhacuriosa.blogspot.com.br

Blog da professora Michelle da EducaÃ§Ã£o Infantil

http://estagiariarlenecosta.blogspot.com.br

Blog da nossa querida estagiÃ¡ria Arlene
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 21 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educa Mais Brasil oferece 35 mil bolsas de estudos para graduaÃ§Ã£o e 
pÃ³s-graduaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Oprograma de incentivo educacional Educa Mais Brasil proporciona cerca de 35 mil
bolsas de estudo de 50% de desconto para cursos de graduaÃ§Ã£o e 
pÃ³s-graduaÃ§Ã£o EAD, para o segundo semestre, em todo o Brasil.
As inscriÃ§Ãµes para concorrer a uma das vagas sÃ£o gratuitas e devem ser 
realizadas no site doEduca Mais Brasil. O prazo varia de acordo com os 
vestibulares das faculdades.
De acordo com a AssociaÃ§Ã£o Brasileira de EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia (Abed), 
aproximadamente 2 milhÃµes de pessoas no paÃ-s fazem estudam por meio de algum 
curso do programa.InformaÃ§Ãµes:0800 724 7202.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ELAS POR ELAS NAS TELAS DA CAIXA CULTURAL RIO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Projeto Cineclube nas Escolas divulga ...

ELAS POR ELAS NAS TELAS DA CAIXA CULTURAL RIONono Festival Internacional de 
Cinema Femininobate recorde de inscriÃ§Ãµes e homenageia ZezÃ© MottaA CAIXA 
Cultural Rio de Janeiro apresentaatÃ© domingo (8/7),a 9Âª ediÃ§Ã£o do Festival 
Internacional de Cinema Feminino(FEMINA)l.Este ano, a grande homenageada serÃ¡ 
ZezÃ© Motta, atriz consagrada por interpretar Xica da Silva, no cinema. Ela 
estarÃ¡ presente na sessÃ£o-homenagem, que exibirÃ¡ o filme Xica da Silva 
(1976), de CacÃ¡ Diegues, nodomingo, Ã s 18h.Dos mais de 800 inscritos, de 61 
paÃ-ses, foram selecionados 90 filmes, entre longas, mÃ©dias e 
curtas-metragens,de 24 paÃ-ses, dedicados a produÃ§Ãµes cinematogrÃ¡ficas 
dirigidas por mulheres e/ou com temÃ¡tica feminina, muitos deles exibidos pela 
primeira vez no Brasil e na AmÃ©rica Latina.Com a curadoria de Paula Alves e 
Eduardo Cerveira, o festivalpretendevalorizar a participaÃ§Ã£o da mulher no 
cinema, na arte e na cultura, estimular jovens diretoras, incentivar a 
produÃ§Ã£o de filmes com temÃ¡tica feminina e debater questÃµes de gÃªnero, 
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assim como ampliar a participaÃ§Ã£o profissional da mulher no cinema, e a 
conscientizaÃ§Ã£o da sociedade sobre a igualdade de gÃªnero.O festival promove 
tambÃ©m o seminÃ¡rio FEMINA, dequarta-feira (4)asexta-feira (6), das 14h Ã s 
17h, com participaÃ§Ã£o de diretoras e estudiosos, debatendo com o pÃºblico 
temas como identidade, sexualidade e gÃªnero. As inscriÃ§Ãµes poderÃ£o ser 
feitaspelosÃ-tiowww.feminafest.com.br. A entrada Ã© gratuita.Destaques desta 
ediÃ§Ã£o:O festival, que acontece na CAIXA Cultural, terÃ¡ sua sessÃ£o de 
abertura no CineMaison,na segunda-feira (2), com a prÃ©-estreia no Brasil do 
longa-metragem "HistÃ³rias que sÃ³ existem quando lembradas", filme brasileiro 
mais premiado em festivais internacionais nos Ãºltimos 10 anos. O evento 
contarÃ¡ com a presenÃ§a da diretora, Julia Murat, alÃ©m de outros diretores 
participantes do festival.AlÃ©m das tradicionais mostras competitivas 
Internacional e Nacional, o festival apresenta as sessÃµes especiais divididas 
em:Programa infantil,com curtas-metragens de animaÃ§Ã£o e ficÃ§Ã£o para o 
pÃºblico infanto-juveni;Masculino-Feminino,com filmes dirigidos por homens com 
temÃ¡tica feminina;Dividindo a conta,com filmes co-dirigidos por homens e 
mulheres;Programa experimental,com filmes experimentais dirigidos por 
mulheres;Eu gosto Ã© de mulher,com filmes dirigidos por mulheres com temÃ¡tica 
lÃ©sbica;e Programa especial,com filmes que se aproximam do Feminapor meio 
delinguagem, temÃ¡tica ou gÃªnero.Sempre com filmes realizados a partir de 2010,
a competiÃ§Ã£o das mostras serÃ¡ avaliada durante a semana do evento. Entre os 
jurados estÃ¡ a atriz Simone Spoladore,que participarÃ¡ do JÃºri Internacional. 
Os jÃºrisirÃ£oavaliar e premiar os filmes nas categorias: Grande PrÃªmio Femina,
PrÃªmio Especial do JÃºri, Melhor direÃ§Ã£o e Melhor destaque feminino. Os 
premiados ganharÃ£o uma joia exclusiva da designer Junia Machado.Primeiro evento
do gÃªnero no Brasil e na AmÃ©rica Latina, o FEMINA ocupou um lugar de 
destaque,no cenÃ¡rio cinematogrÃ¡fico mundial,jÃ¡ em sua primeira ediÃ§Ã£o. 
AlÃ©m de expor o trabalho das diretoras brasileiras, aumentando sua visibilidade
e abrindo espaÃ§o para o cinema brasileiro feminino no exterior, o evento traz 
para o Brasil a produÃ§Ã£o estrangeira e convidados internacionais,como Cynthia 
Judkowski, diretora argentina de Mujeres en Foco, e Eveline Ketterings, diretora
holandesa de Tamino, ambas juradas do evento.Por intermÃ©diode uma parceria 
entre o Cineclube LGBT e o FEMINA, uma sessÃ£o especial acontece no Cine Odeon, 
dia 29 de junho, Ã s 21h.ServiÃ§o:FEMINA - Festival Internacional de Cinema 
FemininoLocal:CAIXA Cultural Rio de Janeiro - Cinemas 1 e 2EndereÃ§o:Av. 
AlmiranteBarroso, 25, Centro (MetrÃ´: EstaÃ§Ã£o Carioca)Telefone:(21) 
2544-4080Datas:de 3 a 8 dejulho de 2012(terÃ§a-feira a 
domingo)HorÃ¡rios:Consultar programaÃ§Ã£oIngressos:R$ 2,00 e R$ 1,00(meia, alÃ©m
dos casos previstos em lei, clientes CAIXA pagam meia)Bilheteria:de terÃ§a-feira
a domingo, das 10h Ã s 20hLotaÃ§Ã£o:Cinema 1 - 78 lugares (mais 3 
paracadeirantes)Cinema 2 - 80 lugares (mais 3 para 
cadeirantes)ClassificaÃ§Ã£o:Consultar programaÃ§Ã£oSite do 
Festival:www.feminafest.com.brProgramaÃ§Ã£o completa da CAIXA 
Cultural:www.caixa.gov.br/caixacultural
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 2 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Encontro sobre EducaÃ§Ã£o Integral

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Equipe do AdÃ£o na Flip!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras do CIEP sempre antenadas foram np final de semana na FLIP. Juntas
visitaram o evento e voltaram cheias de idÃ©ias.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ESCOLA DE FORMAÃ‡ÃƒO DO PROFESSOR CARIOCA - PAULO FREIRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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COMUNICADO

ESCOLA DE FORMAÃ‡ÃƒO DO PROFESSOR CARIOCA - PAULO FREIRE:

O NOVO CENTRO DE FORMAÃ‡ÃƒO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS

A secretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o acompanhada da viÃºva de Paulo Freire,

Lita Freire, inaugura nesta quarta-feira, dia 4, Ã s 17h, a Escola de FormaÃ§Ã£o

do Professor Carioca - Paulo Freire, no Centro. A escola foi criada pela 
Prefeitura do Rio, por meio da secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, com o 
objetivo

de valorizar e capacitar os professores do municÃ-pio do Rio de Janeiro, 
possibilitando uma formaÃ§Ã£o sÃ³lida e continuada nas diversas Ã¡reas do 
conhecimento, atendendo assim Ã s necessidades dos alunos.

Nesse novo ambiente, serÃ£o oferecidos cursos de formaÃ§Ã£o continuada

de forma presencial, semipresencial e Ã  distÃ¢ncia; cursos de formaÃ§Ã£o

BÃ¡sica para os professores candidatos a ingressarem na Rede Municipal,

que constituirÃ¡, inclusive, uma das etapas do processo de seleÃ§Ã£o. AlÃ©m

disso, serÃ£o feitos convÃªnios com universidades pÃºblicas e privadas, bem

como instituiÃ§Ãµes de referÃªncia em EducaÃ§Ã£o.

A Escola de FormaÃ§Ã£o Paulo Freire contarÃ¡, alÃ©m das atividades de

formaÃ§Ã£o dos professores, com a Biblioteca de AnÃ-sio Teixeira e com

o Centro de ReferÃªncia da EducaÃ§Ã£o PÃºblica (CREP), disponibilizando

para pesquisas o acervo e os dados referentes Ã  EducaÃ§Ã£o PÃºblica da

Cidade do Rio de Janeiro.

AÃ§Ãµes que terÃ£o inÃ-cio logo apÃ³s a inauguraÃ§Ã£o:
 Curso em GestÃ£o Educacional PÃºblica - Parte II, para todos os Diretores das

Escolas, Creches e EDIs, na modalidade a distÃ¢ncia - agosto a dezembro
 Curso para professores ingressantes no magistÃ©rio - 23 a 27/07
 Curso de CapacitaÃ§Ã£o para VigilÃ¢ncia de Sinais Precoces de Autismo -

parceria com PontifÃ-cia Universidade CatÃ³lica - PUC - agosto

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
estao-abertas-as-inscricoes-para-2a.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para a 2a. Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim 
VenÃ¢ncio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para a 2a. Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim 
VenÃ¢ncioEstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes de vÃ-deo para a 2a. Mostra Audiovisual 
Estudantil Joaquim VenÃ¢ncio promovida pela Escola PolitÃ©cnica de SaÃºde 
Joaquim VenÃ¢ncio (Fiocruz).As inscriÃ§Ãµes podem ser realizadas atÃ© o dia3 de 
agostopelo site:http://www.epsjv.fiocruz.br/mostrajoaquimvenancio
Em anexo, arquivo em pdf com o regulamento da mostra.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ESTUDO AMERICANO MEDE A EFICIÃŠNCIA DO PROFESSOR EM SALA DE AULA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos estÃ¡ medindo a eficiÃªncia dos 
professores em sala de aula e procurando maneiras de melhor avaliÃ¡-los. O 
projeto Measures of Effective Teaching (Medidas de Ensino Eficaz, em traduÃ§Ã£o 
livre), da FundaÃ§Ã£o Bill  Melinda Gates, acompanha 3.000 professores 
voluntÃ¡rios de escolas pÃºblicas norte-americanas desde 2009, no maior estudo 
de observaÃ§Ã£o de prÃ¡ticas de ensino jÃ¡ feito no paÃ-s.
Thomas Kane, diretor do Centro de Pesquisas em PolÃ-ticas Educacionais de 
Harvard e um dos coordenadores da pesquisa, esteve na Ãºltima terÃ§a-feira em 
SÃ£o Paulo para debater resultados preliminares com educadores brasileiros. 
Nenhum tempo Ã© gasto vendo como os professores se saem na sala de aula, a 
eficÃ¡cia deles. NÃ£o se analisa a prÃ¡tica escolar, que Ã© tÃ£o importante, 
disse Kane, durante seminÃ¡rio realizado no Instituto Fernando Henrique Cardoso,
em parceria com as fundaÃ§Ãµes Brava e Lemann.
Para identificar boas prÃ¡ticas em sala de aula que contribuem para o 
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aprendizado dos estudantes, os pesquisadores filmaram 1.333 professores de 
diferentes estados dos EUA em aulas do 4Âº ao 8Âº ano. TambÃ©m foram realizadas 
pesquisas com os estudantes nas quais eles avaliaram os professores.
Kane diz que Ã© mais eficaz atuar no recrutamento e no perÃ-odo de experiÃªncia 
do professor para garantir profissionais mais eficazes. Se concentrar no 
perÃ-odo de experiÃªncia do professor Ã© o que vai traduzir mais resultados em 
menos tempo. Ã‰ a polÃ-tica que teria maior impacto pelo menor custo. 
Professores precisam de feedback, afirmou. Nos EUA, 15% dos docentes das escolas
pÃºblicas estÃ£o no estÃ¡gio inicial da carreira.
No Brasil, a avaliaÃ§Ã£o do chamado perÃ-odo probatÃ³rio dos professores Ã© 
meramente burocrÃ¡tica, segundo a ex-secretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do Estado de SÃ£o
Paulo Maria Helena GuimarÃ£es. A Secretaria de Planejamento tem critÃ©rios 
universais para todos os funcionÃ¡rios pÃºblicos. DeverÃ-amos mudar a 
legislaÃ§Ã£o para ser focada no perfil de atuaÃ§Ã£o do profissional, disse.
Claudia Costin, secretÃ¡ria municipal de educaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, afirma 
que um cargo recÃ©m-criado por sua gestÃ£o, o de professor-tutor, irÃ¡ ajudar 
jovens professores em sala de aula e participar do conselho que avalia o 
professor em seu estÃ¡gio probatÃ³rio. ApÃ³s passar pela fase de formaÃ§Ã£o do 
concurso, o professor serÃ¡ acompanhado pelo tutor, que vai entrar em sala de 
aula com ele, dar retorno. A grande questÃ£o Ã© pegar este o profissional, no 
qual investimos tanto, e transformÃ¡-lo em um bom professor.
O especialista em avaliaÃ§Ã£o educacional da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e membro da CÃ¢mara de EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica do Conselho Nacional de 
EducaÃ§Ã£o, Francisco Soares, avalia que embora as realidades sejam muito 
diferentes, Ã© possÃ-vel aprender com a experiÃªncia dos EUA. Nos cabe agora 
verificar como as soluÃ§Ãµes dadas para os problemas de lÃ¡ nos iluminam aqui. O
investimento no professor funciona em uma rede que tenha currÃ-culo, em uma 
escola que tenha rotina, que tenha infraestrutura mÃ-nima e pedagogia adequada 
Ã quelas crianÃ§as.

Fonte:http://www.todospelaeducacao.org.br
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa Junina, Ã© hora de educopediar.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma de EI da professora Michelle estÃ¡ em clima de festa Junina. A 
professora explicou a origem das festas para seus alunos , mostrou como sÃ£o as 
comemoraÃ§Ãµes em diversas partes do Brasil e usou a EducopÃ©dia para trabalhar 
o tema. confiram:
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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firjan-abre-1742-vagas-gratuitas-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 24 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Firjan abre 1.742 vagas gratuitas para cursos a distÃ¢ncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes para oito Ã¡reas terminam no dia 12 de agosto e podem ser feitas 
pela InternetRio- A cada dia que passa Ã© primordial ter uma qualificaÃ§Ã£o 
profissional, mas com a correria diÃ¡ria, muitos nÃ£o conseguem arranjar tempo 
para estudar. PorÃ©m, uma boaoportunidadeestÃ¡ surgindo atrÃ¡ves do Senai Rio, 
que estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para cursos a distÃ¢ncia. SÃ£o 1.742 vagas 
gratuitas para para Assistente de LogÃ-stica, Operador de Suporte TÃ©cnico em TI
(Help Desk), Operador de Telemarketing, Auxiliar de Eletricista Predial, 
Instalador de Rede Local e sem Fio, Auxiliar de PrÃ©-impressÃ£o, Auxiliar de 
PÃ³s-impressÃ£o e Auxiliar de ImpressÃ£o Offset.Podem se inscrever para processo
seletivo, com prova on line de PortuguÃªs, MatemÃ¡tica e RaciocÃ-nio LÃ³gico, 
pessoas com idade mÃ-nima de 17 anos, que estejam cursando ou tenham concluÃ-do 
o 2Âº ano do Ensino MÃ©dio. As inscriÃ§Ãµes acontecem atÃ© o 12 de agosto, 
atravÃ©s dositewww.firjan.org.br/educamais. O resultado serÃ¡ divulgado dia 21 
de agosto, no mesmo site em que foi feita a inscriÃ§Ã£o. Para a matrÃ-cula no 
Senai, Ã© necessÃ¡rio apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade, duas 
fotos 3x4 e autodeclaraÃ§Ã£o de baixa renda.

O curso estÃ¡ previsto para iniciar no dia 15 de setembro. Os alunos terÃ£o 
acompanhamento por meio de tutoria emambientevirtual de aprendizagem, conteÃºdo 
em flipbook (disponÃ-vel em DVD) e aulas presenciais na unidade Senai em que foi
feita a matrÃ-cula. Mais informaÃ§Ãµes podem ser obtidas atravÃ©s do 
0800-0231231 ou www.firjan.org.br/educamais.
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ConheÃ§a os cursos e unidades disponÃ-veis:

Assistente de LogÃ-stica (160 horas) -Qualificao aluno para prestar suporte na 
recepÃ§Ã£o, armazenagem e expediÃ§Ã£o de materiais. Unidades Senai disponÃ-veis:
JacarepaguÃ¡, MacaÃ©, NiterÃ³i, Resende e Tijuca;

Auxiliar de Eletricista Predial (280 horas) -Qualifica o aluno para instalar 
circuitos e equipamentos em edificaÃ§Ãµes, incluindo automaÃ§Ã£o predial; montar
redes de baixa e alta tensÃ£o subestaÃ§Ãµes transformadoras. Unidades Senai 
disponÃ-veis: JacarepaguÃ¡, MacaÃ©, Resende e Tijuca;Auxiliar de ImpressÃ£o 
Offset (168 horas) -Qualifica o aluno para auxiliar nos processos de impressÃ£o 
offset (impressÃ£o de folders, cartazes, livros, revistas, folhetos e materiais 
grÃ¡ficos em geral), atuando em grÃ¡ficas. Unidade Senai disponÃ-vel: 
MaracanÃ£;Auxiliar de PÃ³s-impressÃ£o (168 horas) -Qualifica o aluno para 
auxiliar nas etapas do acabamento de produtos grÃ¡ficos (corte, dobradura, vinco
e encadernaÃ§Ã£o) e no processo de transformar materiais impressos em produtos 
grÃ¡ficos (livros, agendas, cadernos, pastas, folders), para atuaÃ§Ã£o em 
grÃ¡ficas. Unidade Senai disponÃ-vel: MaracanÃ£;Auxiliar de PrÃ©-impressÃ£o (168
horas) -Qualifica o aluno para auxiliar na conferÃªncia dos arquivos digitais, 
no processo e na operaÃ§Ã£o da montagem e gravaÃ§Ã£o das matrizes que sÃ£o 
utilizadas para a produÃ§Ã£o de impressos. Unidade Senai disponÃ-vel: 
MaracanÃ£;Instalador de Rede Local e Sem Fio (180 horas) -Qualifica o aluno para
estruturar projeto de rede e implementar redes sem fio wireless, a partir do 
conceito de gerenciamento de roteadores com interconectividade entre redes. 
Unidades Senai disponÃ-veis: MacaÃ© e MaracanÃ£;Operador de Suporte TÃ©cnico em 
TI (Help Desk) (160 horas) -Qualifica o aluno para prover suporte de TI aos 
usuÃ¡rios de microcomputadores. Unidades Senai disponÃ-veis: JacarepaguÃ¡, 
MacaÃ©, MaracanÃ£, NiterÃ³i e Resende;

Operador de Telemarketing (160 horas) -Qualifica o aluno a prestar 
teleatendimento a clientes em relaÃ§Ã£o a produtos e serviÃ§os. Unidades Senai 
disponÃ-veis: JacarepaguÃ¡, MacaÃ© e NiterÃ³i.
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GED 6Âª CRE: III Jornada PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GED 6Âª CRE: III Jornada PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil: A III Jornada 
PedagÃ³gica da EducaÃ§Ã£o Infantil  acontecerÃ¡ de 16 a  20 de julho de 2012, em
duas modalidades:     - presencial (em 3 polos n...
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InscriÃ§Ãµes do Pronatec entram na reta final

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

nteressados nos cursos de qualificaÃ§Ã£o do programa tÃªm atÃ© a prÃ³xima 
sexta-feira para se inscreveremRio- Termina na prÃ³xima sexta-feira, dia 27 de 
julho, as inscriÃ§Ãµes do Programa Nacional deAcessoao Ensino TÃ©cnico e ao 
Emprego (Pronatec), voltado para os beneficiÃ¡rios do Cadastro Ãšnico da 
AssistÃªncia Social (CadÃšnico). SÃ£o 1.636 vagas para cursos 
profissionalizantes nas Ã¡reas de operador de telemarketing, pintor de obras ou 
de automÃ³veis, soldador, eletricista, pedreiro de alvenaria, auxiliar de 
operaÃ§Ãµes em logÃ-stica, operador de computador, costureiro, modelista, 
confeccionador de bolsas e bijuterias, dentre outros.Os cursos terÃ£o duraÃ§Ã£o 
mÃ©dia de dois a quatro meses, e sÃ£o abertos a pessoas com registro no CadÃšnco
do Governo Federal. As qualificaÃ§Ãµes serÃ£o executadas pelo Senai. Todos os 
alunos terÃ£o gratuidade nas mensalidades, material didÃ¡tico,transportee 
alimentaÃ§Ã£o durante os cursos.

Para se inscrever, os interessados devem ir atÃ© a prÃ³xima sexta-feira, dia 27,
das 9 Ã s 17 horas, em um dos cinco Centros PÃºblicos deEmprego, Trabalho e 
Renda da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) do municÃ-pio, 
portanto carteira de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de 
residÃªncia e o nÃºmero do NIS (NÃºmero de IdentificaÃ§Ã£o do Trabalhador).

Mais informaÃ§Ãµes nos Centros de ReferÃªncia da AssistÃªncia Social (CRAS) e 
Centros de ReferÃªncia Especializado da AssistÃªncia Social (CREAS) do 
municÃ-pio, nositeda Secretaria Municipal de AssistÃªncia Social (SMAS), 
www.rio.rj.gov.br/smas, ou no telefone 1746, da Central de Atendimento ao 
CidadÃ£o da Prefeitura do Rio.

Confira os cinco locais para inscriÃ§Ã£o:Campo Grande:Rua Barcelos Domingos, 162
Ilha do Governador:Estrada do DendÃª, 2.080
JacarepaguÃ¡:Estrada do GuerenguÃª, 1.630 - 2Âº andar
MÃ©ier:Rua Vinte e Quatro de Maio, 931
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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LEI 5491  Semana da ValorizaÃ§Ã£o da FamÃ-lia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Institui a Semana da ValorizaÃ§Ã£o da FamÃ-lia na Rede Municipal de Ensino e dÃ¡
outras providÃªncias.Autor: Vereador Marcelo PiuÃ-O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO, faÃ§o saber que a CÃ¢mara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:Art. 1Âº Fica instituÃ-da a Semana de ValorizaÃ§Ã£o da FamÃ-lia, na Rede 
Municipal de Ensino, reafirmando a sua importÃ¢ncia na construÃ§Ã£o da sociedade
brasileira, ressaltando o dever das instituiÃ§Ãµes em zelar pela famÃ-lia e a 
promoÃ§Ã£o do seu fortalecimento.Art. 2Âº Para execuÃ§Ã£o do projeto serÃ¡ 
inserido ao calendÃ¡rio escolar ao menos uma hora diÃ¡ria, durante uma semana, 
uma vez ao ano, reservada a realizaÃ§Ã£o da semana dedicada ao tema na Rede 
PÃºblica Municipal de Ensino, com objetivo de atingir aos propÃ³sitos, cujo tema
poderÃ¡ seguir a presente ordem:I - promover palestra para alunos, pais de 
alunos e a comunidade em geral sobre o tema FamÃ-lia, preferencialmente na 
abertura da Semana;II - promover concurso de redaÃ§Ã£o referente ao tema 
FamÃ-lia e a sua importÃ¢ncia;III - confeccionar murais alusivos Ã  importÃ¢ncia
da FamÃ-lia;IV - promover peÃ§as teatrais que abordem o tema FamÃ-lia e a 
importÃ¢ncia do diÃ¡logo na relaÃ§Ã£o familiar;Art.3Âº Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicaÃ§Ã£o.
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Livros , Tablets e redes socias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

BrasÃ-lia - As mudanÃ§as tecnolÃ³gicas tÃ£o aceleradas do mundo moderno vÃ£o 
chegar de vez Ã  sala de aula e Ã© bem possÃ-vel que computadores,tabletse 
outras plataformas substituam o livro didÃ¡tico e o caderno. A previsÃ£o Ã© do 
sociÃ³logo e professor da Universidade de Ottawa (CanadÃ¡), especialista em 
internet. Ele participou do 5Âº Congresso Internacional da Rede CatÃ³lica de 
EducaÃ§Ã£o, que se encerra amanhÃ£ (1Âº), em BrasÃ-lia.Ã‰ difÃ-cil dizer o que 
serÃ¡ a civilizaÃ§Ã£o no futuro. Aquilo que vamos construir nÃ£o Ã© imaginÃ¡vel 
agora. Nos estamos em um momento de grande transformaÃ§Ã£o cultural, avalia o 
especialista.
Ele nÃ£o descarta, no entanto, que as crianÃ§as continuem aprendendo habilidades
bÃ¡sicas do mundo prÃ©-digital, como a escrita Ã  mÃ£o. A priori, eu diria que 
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Ã© importante ensinar a escrever a mÃ£o. Ã‰ importante manter isso assim como 
fazer o cÃ¡lculo mental, apesar de todo mundo ter calculadora, defende.
Para LÃ©vy, mudarÃ£o os materiais pedagÃ³gicos e mudarÃ£o as competÃªncias dos 
estudantes. Os alunos do futuro serÃ£o pessoas criativas, abertas e 
colaborativas. Ao mesmo tempo, serÃ£o capazes de se concentrar com uma mente 
disciplinada. Ã‰ necessÃ¡rio equilibrar os dois aspectos: a imensidÃ£o das 
informaÃ§Ãµes disponÃ-veis, colaboraÃ§Ãµes e contatos; com [a capacidade de] 
planejamento, realizaÃ§Ã£o de projetos, disciplina mental e concentraÃ§Ã£o.
O sociÃ³logo defende o uso das redes sociais para ensino e aprendizagem. Ele 
mesmo obriga os seus alunos a criarem grupos no Facebook, postarem textos ou 
vÃ-deos e participarem de grupos de discussÃ£o. O Facebook Ã© apenas uma das 
mÃ-dias sociais em um contexto de participaÃ§Ã£o. NÃ£o sÃ£o as novas mÃ-dias que
terÃ£o impacto negativo. SÃ£o as pessoas que postam coisas negativas. Ã‰ como se
perguntar qual o impacto negativo da linguagem porque tem muita mentira. NÃ£o Ã©
a linguagem que tem impacto negativo, sÃ£o os mentirosos!, comparou.
Pierre LÃ©vy acredita que a nova cultura baseada na informÃ¡tica e a economia do
conhecimento impliquem novas formas de sociabilidade: ambientes mais 
colaborativos, em rede e autoorganizados formando uma memÃ³ria coletiva.
Essas transformaÃ§Ãµes exigirÃ£o habilidades que precisam ser ensinadas como a 
capacidade dos alunos em avaliar as fontes de informaÃ§Ã£o, identificar 
orientaÃ§Ãµes, ter atitude crÃ-tica quanto aos conteÃºdos.
Ao ser indagado se o paÃ-s, com baixo Ã-ndice de aprendizagem generalizado e 
ainda com nÃºmero elevado de adultos analfabetos, conseguirÃ¡ formar seus 
estudantes com essas capacidades Pierre LÃ©vy foi otimista:Eu fico sempre 
surpreso ao ver atÃ© que ponto os brasileiros tÃªm uma ideia negativa do seu 
prÃ³prio paÃ-s. Primeiramente, vocÃªs estÃ£o se transformando na quinta 
potÃªncia econÃ´mica do mundo, com uma taxa de crescimento muito elevada. Sim, 
tem analfabetismo, mas, apesar disso, hÃ¡ um esforÃ§o muito importante focado na
educaÃ§Ã£o, e o que eu vejo sempre que venho para cÃ¡ Ã© um monte de pessoas 
dedicadas para trabalhar na educaÃ§Ã£o.
Para o sociÃ³logo, o Brasil estÃ¡ ciente de que o futuro do paÃ-s estÃ¡ no 
investimento na educaÃ§Ã£o.NÃ£o fiquem desesperados e continuem com esse 
entusiasmo extraordinÃ¡rio, completou. LÃ©vy reconhece que os problemas existem,
mas ressalta que eles tÃªm que ser resolvidas com as ferramentas de hoje e com a
visÃ£o do futuro.
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MatemÃ¡tica no EI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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As professoras CÃ¡tia e DÃ©bora preparam uma aula lÃºdica de matemÃ¡tica para 
seus alunos de EI. Eles desenharam, brincaram e aprenderam MatemÃ¡tica. O 
inÃ-cio da aula foi na sala, as professoras e seus alunos fizeram brinquedos com
sucata, depois foi a hora de brincar no pÃ¡tio. Os alunos riscaram os numerais, 
acertaram as garrafas no boliche tudo relacionado aos nÃºmeros e as quantidades.
Muita diversÃ£o.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada Jorge!!! Nossa equipe agradece!
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MEC publica regras de programa para alfabetizar crianÃ§as atÃ© 8 anos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o (MEC) publicou portaria noDiÃ¡rio Oficial da 
UniÃ£oestabelecendo as regras do Pacto Nacional pela AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade 
Certa (Pnaic). O programa que serÃ¡ lanÃ§ado em breve tem como objetivo garantir
que todas as crianÃ§as estejam alfabetizadas atÃ© os 8 anos de idade. Redes 
municipais e estaduais terÃ£o que aderir ao programa para poder receber recursos
e o apoio tÃ©cnico do MEC.
Entre as aÃ§Ãµes previstas no programa estÃ£o a capacitaÃ§Ã£o dos professores 
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alfabetizadores, o pagamento de bolsas aos docentes e a distribuiÃ§Ã£o de 
materiais didÃ¡ticos especÃ-ficos para alfabetizaÃ§Ã£o. Outra medida serÃ¡ a 
criaÃ§Ã£o de uma prova que serÃ¡ aplicada a todos os alunos do 3Âº ano do ensino
fundamental para medir o nÃ-vel de alfabetizaÃ§Ã£o.
AtÃ© hoje o paÃ-s nÃ£o tinha um exame oficial para medir se as crianÃ§as estavam
sendo alfabetizadas ou nÃ£o na idade correta. Iniciativa semelhante jÃ¡ foi 
feita pelo Movimento Todos pela EducaÃ§Ã£o que, em 2011, aplicou a primeira 
ediÃ§Ã£o daProva ABC.Em carÃ¡ter amostral, o exame apontou que mais de 40% dos 
alunos que concluÃ-ram o 3 ano do ensino fundamental nÃ£o tinham a capacidade de
leitura esperada para esse nÃ-vel de ensino.
As duas avaliaÃ§Ãµes aplicadas atualmente pelo MEC aos alunos do ensino 
fundamental nÃ£o aferiam essa informaÃ§Ã£o. A Prova Brasil tem como 
pÃºblico-alvo os alunos do 5Âº ano do ensino fundamental. JÃ¡ a Provinha Brasil,
aplicada no 2Âº ano, era uma ferramenta de uso interno das escolas para que cada
professor pudesse acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. Com o Pnaic, as 
escolas deverÃ£o informar ao MEC os resultados da Provinha a partir de um 
sistema que serÃ¡ desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep).
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Passeio ao ZOO
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As turmas de EI foram ao Zoo do Rio para aprender mais sobre os animais e 
conhecer o espaÃ§o. Os professores aproveitaram para relembrar conceitos sobre 
vida dos animais. Foi uma festa. A aula passeio foi mediada todo o tempo pelas 
professoras CÃ¡tia e DÃ©bora que davam explicaÃ§Ãµes sobre os animais e seus 
hÃ¡bitos.
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Plataforma nacional estimula aprendizado coletivo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

"Qualquer um pode aprender qualquer coisa, com qualquer pessoa e em qualquer 
lugar". Com essa frase, as irmÃ£s brasileiras Anna e Camila Haddad conseguiram 
explicar a proposta da plataforma Cinese.me, que entra no ar na terÃ§a-feira 
(10). O projeto se apoia no conceito decrowdlearning: um modelo em que pessoas 
de reÃºnem para aprender e ensinar algum assunto.
- Com a plataforma, vamos dar a oportunidade de as pessoas marcarem, online, 
encontros de vÃ£o acontecer offline. Assim, qualquer pessoa, em qualquer cidade,
pode entrar na plataforma e propor um evento. Qualquer assunto pode ser proposto
- explica Camila.
No Brasil, o conceito decrowdlearningainda estÃ¡ se desenvolvendo, mas, em 
paÃ-ses como os Estados Unidos, jÃ¡ estÃ¡ mais consolidado. Para o projeto, as 
irmÃ£s se basearam em vÃ¡rios modelos. Um deles foi oNÃ³s.vc, que tambÃ©m 
permite marcar encontros para debater ideias e construir um saber coletivo.
Para elas, a concepÃ§Ã£o de educaÃ§Ã£o escolar vigente no Brasil nÃ£o contribui 
para o conhecimento coletivo. O saber Ã© compartimentado enquanto, na verdade, 
Ã© a parte de um todo.
- Quando fui fazer mestrado no exterior, tive contato com os conceitos de 
consumo colaborativo ecrowd. Ao voltar para o Brasil, estava com essa semente 
plantada e comecei a refletir sobre o motivo de as pessoas nÃ£o despertaram para
a importÃ¢ncia da colaboraÃ§Ã£o - esclarece Camila.
A ideia do Cinese.me surgiu no fim de 2011, mas as duas comeÃ§aram a trabalhar 
mesmo hÃ¡ cinco meses. Para movimentar o lanÃ§amento do projeto, acontece entre 
10 e 14 de julho a Semana CinÃ©tica, em SÃ£o Paulo. Em cada dia haverÃ¡ o debate
de um tema o que, para Camila, vai dar Ã s pessoas "o gostinho do que pode 
acontecer com essa troca de experiÃªncias".
- Escolhemos temas motivantes, que acreditamos que sejam de interesse. Assim, 
fica mais fÃ¡cil para as pessoas se sentirem motivadas a participar.
Ficou interessado em saber como funciona a plataforma? Acesse o blog 
doCinese.mee aproveite para ver a programaÃ§Ã£o da Semana CinÃ©tica!

Fonte: Jornal Extra
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Prefeitura do Rio amplia em 70% rede credenciada de planos de saÃºde do 
funcionalismo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Rio- Os 90 mil servidores da Prefeitura do Rio que possuem plano de saÃºde 
terÃ£o maisvantagenscom a prorrogaÃ§Ã£o dos contratos do municÃ-pio com as 
operadoras, acordo acertado semana passada. A rede de atendimento aumentarÃ¡ em 
70% a oferta de consultÃ³rios e exames. Os funcionÃ¡rios contam agora com os 
serviÃ§os oferecidos pelos hospitais DOr e pela rede de maternidade 
Perinatal.CONFIRA AS TABELAS NAS BANCASOutrobenefÃ-cioÃ© que o reajuste nos 
valores das mensalidades dos 50 mil dependentes vai respeitar o Ã-ndice de 
correÃ§Ã£o utilizado para os titulares. Antes, as operadoras eram livres para 
aplicar aumento diferenciado para o grupo. O reajuste nos planos serÃ¡ de 5% a 
partir deste mÃªs - a ser cobrado a partir de agosto. Ã‰ o mesmo percentual 
aplicado para a correÃ§Ã£o salarial deste ano.
A partir de hoje, os servidores podem migrar de plano sem custo e sem carÃªncia.
O prazo termina dia 23.A Assim incorpora os clientes da Semeg, que deixou de 
oferecer convÃªnio aos servidores. Contudo, estes funcionÃ¡rios podem mudar para
o plano que desejar. Os segurados tambÃ©m tÃªm opÃ§Ã£o de escolher entre UniÃ£o 
Hospitalar, Dix , Assim e Amil. Esta Ãºltima entrou nanegociaÃ§Ã£oe vai ofertar 
todas as modalidades de planos aos servidores.
A prorrogaÃ§Ã£o dos contratos termina em 31 de dezembro ou atÃ© que se concluam 
estudos para nova licitaÃ§Ã£o, que pode ocorrer em novembro. O novo 
secretÃ¡rio-chefe da Casa Civil, Guilherme Schleder, informou que a prefeitura 
estuda alteraÃ§Ãµes para 2013. Entre as quais, cobranÃ§a diferenciada para as 
pensionistas que, apÃ³s o reajuste, vÃ£o pagar R$ 113,70, independente da faixa 
etÃ¡ria.NÃ£o hÃ¡ intenÃ§Ã£o de mudar a regra que determina odescontomensal 
equivalente a 2% da remuneraÃ§Ã£o para ter assistÃªncia mÃ©dica e, com isso, ter
direito ao plano referÃªncia.
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PrÃªmio Denatran
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O PrÃªmio Denatran de EducaÃ§Ã£o no TrÃ¢nsito Ã© uma iniciativa incorporada Ã s 
aÃ§Ãµes do Denatran desde 2000, cujo objetivo Ã© difundir e prestigiar as 
melhores ideias e prÃ¡ticas educacionais voltadas Ã  consolidaÃ§Ã£o da 
valorizaÃ§Ã£o da vida, da paz, da acessibilidade e mobilidade proporcionando uma
convivÃªncia civilizada entre pedestres, condutores de veÃ-culos e autoridades 
de trÃ¢nsito, bem como Ã  adoÃ§Ã£o de comportamentos individuais e coletivos 
mais prudentes e seguros por parte de crianÃ§as, jovens e adultos no trÃ¢nsito.

Vimos informar a abertura das inscriÃ§Ãµes da XII EdiÃ§Ã£o do PrÃªmio Denatran 
de EducaÃ§Ã£o no TrÃ¢nsito, no perÃ-odo de 02 de julho a 17 de agosto de 2012, 
pelo sÃ-tio do Denatran:http://www.denatran.gov.br.

Enviamos em anexo aarte do cartazde divulgaÃ§Ã£o do PrÃªmio, caso queiram 
imprimir para distribuiÃ§Ã£o, e oeditaldo XII PrÃªmio Denatran, para maiores 
esclarecimentos.

Contamos com a sua colaboraÃ§Ã£o para a divulgaÃ§Ã£o nesta escola, certo de que,
juntos podemos construir um trÃ¢nsito mais seguro e pacÃ-fico.

--
Maria Cristina Andrade HoffmannCoordenadora Geral - CGQFHTDenatran- MinistÃ©rio 
das Cidadeswww.denatran.gov.br55 61 2108 1851SAUS Quadra 01, Bloco H, lote 1/6, 
5Âº andar, Sala 506EdTelemundiII, CEP 70070-010.BrasÃ-lia- DF--
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A ResistÃªncia a MudanÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ao iniciar um blog sobre tecnologia educacional (TecEd), Ã© necessÃ¡rio 
confessar que se trata de uma missÃ£o um tanto ingrata, considerando que, no 
Brasil, a simples menÃ§Ã£o do termo provoca, simultaneamente, impressÃµes 
favorÃ¡veis e desfavorÃ¡veis por parte dos educadores. Mais polÃªmico do que as 
diferenÃ§as entre as meta-teorias educacionais (comportamentalismo, 
cognitivismo, construtivismo perenialismo, essencialismo, progressivismo, 
reconstrucionismo e o extenso grupo de subteorias como aprendizagem situada, 
significante, observacional e transformacional, entre outros) a TecEd atrai 
crÃ-ticos inconformados com suas inevitÃ¡veis ligaÃ§Ãµes com o comÃ©rcio e a 
indÃºstria (setores vinculados Ã  produÃ§Ã£o de objetos para a TecEd) e suas 
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constantes exigÃªncias de mudanÃ§as no processo ensino/aprendizagem.
Educadores (ou outros profissionais) engajados em questÃµes de TecEd, cuja 
experiÃªncia prÃ¡tica demonstra que 1/5 dos professores de todas as etapas da 
hiearquia educacional sÃ£o Ã¡vidos pela chegada de novos instrumentos destinados
ao aumento da eficÃ¡cia da aprendizagem de alunos, entusiasticamente querem ser 
os primeiros a poder experimentar com eles; um outro quinto reage com Ã³dio e 
desprezo contra qualquer sugestÃ£o, referente a uma tecnologia que ameaÃ§a a 
obrigatoriedade de uma mudanÃ§a em suas prÃ¡ticas profissionais. Finalmente, hÃ¡
trÃªs quintos que vacilam dependendo das tradiÃ§Ãµes culturais e da qualidade de
lideranÃ§as locais, mas que, eventualmente, acompanham a adoÃ§Ã£o da nova TecEd.
Assim, quem tiver a paciÃªncia de acompanhar este blog, abrindo-se Ã s ideias 
Ã s vezes propositalmente provocativas, e quiser se manifestar contra ou a favor
quanto das novas constataÃ§Ãµes, honrarÃ¡ o responsÃ¡vel do blog e, talvez, 
ficarÃ¡ mais informado sobre os avanÃ§os da TecEd no processo de 
ensino/aprendizagem. Com certeza, um dos tÃ³picos freqÃ¼entes no blog serÃ¡ da 
resistÃªncia Ã s mudanÃ§as entre educadores e instituiÃ§Ãµes educacionais no 
Brasil, porque constitui a principal causa do atraso no desempenho dos 
estudantes quando comparado com seus similares em outros paÃ-ses. Abominar a 
mudanÃ§a de prÃ¡ticas de longa data nÃ£o Ã© uma atitude recente entre os seres 
humanos, embora algumas naÃ§Ãµes modernas tenham conseguido reduzir a 
obstinaÃ§Ã£o contra o novo. JÃ¡ no sÃ©culo dezesseis, um conhecido sÃ¡bio 
italiano observou que, no tocante Ã  introduÃ§Ã£o de mudanÃ§as:

 deve ser lembrado que nÃ£o hÃ¡ nada mais difÃ-cil para iniciar, mais perigoso 
para conduzir, ou mais incerto no seu sucesso, que assumir a lideranÃ§a de uma 
nova ordem de coisas. Dessa forma, o inovador tem como inimigos todos aqueles 
que se saÃ-ram bem nas condiÃ§Ãµes antigas, e como defensores mornos aqueles que
poderiam se sair bem nas novas. Esse frescor surge em parte do medo dos 
opositores que tÃªm as leis ao seu lado, e em parte da incredulidade dos homens 
que nÃ£o acreditam prontamente em inovaÃ§Ãµes, atÃ© que tenham uma longa 
experiÃªncia com elas. Assim, quando aqueles que sÃ£o hostis tÃªm oportunidade 
para atacar, eles o fazem como guerrilheiros, enquanto os outros o defendem 
mornamente(NÃ-ccolo Machiavelli, O PrÃ-ncipe, 1513)
A resistÃªncia a mudanÃ§as, vista de uma outra perspectiva, nos obriga a lembrar
a Ãºtil categorizaÃ§Ã£o etÃ¡ria daqueles que confrontam novidades que surgem a 
sua volta, elaborada por Douglas Adams, autor do celebradoO Guia do Mochileiro 
das GalÃ¡xias:
Qualquer coisa que jÃ¡ estiver no mundo quando vocÃª nascer Ã© normal e 
ordinÃ¡ria e simplesmente uma parte da maneira pela qual o mundo funciona. 
Qualquer coisa inventada no perÃ-odo em que vocÃª tem de quinze a trinta e cinco
anos Ã© nova, excitante e revolucionÃ¡ria, e provavelmente lhe oferece a 
oportunidade de seguir uma carreira nela. Qualquer coisa inventada depois que 
vocÃª chegou a trinta e cinco anos Ã© contra a ordem natural das coisas.

Deve ficar evidente que o assunto TecEd tem todo o potencial para ser uma batata
quente num espaÃ§o livre para a circulaÃ§Ã£o de idÃ©ias, convicÃ§Ãµes e 
tentativas de persuadir os outros a aceitar as nossas visÃµes. Desde que 
opiniÃµes estejam acompanhadas de exemplos, fatos comprovÃ¡veis e referÃªncias 
imbuÃ-das de autoridade, esta conversa virtual serÃ¡ cada vez mais Ãºtil. 
Douglas Adams, mais uma vez, bem observa: Todas as opiniÃµes nÃ£o sÃ£o iguais. 
Algumas sÃ£o bem mais robustas, sofisticadas e apoiadas em lÃ³gica e argumentos 
do que outras.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-para-o-mestrado-na-febf.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeleÃ§Ã£o para o mestrado na FEBF

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SELEÃ‡ÃƒO 2013
Editalhttp://www.febf.uerj.br//mestrado/selecao.html

Termo de Compromisso(para candidatos com documentaÃ§Ã£o pendente)

InscriÃ§Ãµes-16/07/2012 (segunda-feira) a 31/08/2012 (sexta-feira)
Resultado da anÃ¡lise do projetode pesquisa e relaÃ§Ã£o de candidatos 
habilitados Ã  prova escrita-28/09/2012 (sexta-feira)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidor-municipal-do-rio-podera.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Servidor municipal do Rio poderÃ¡ comprar imÃ³veis na Zona PortuÃ¡ria em 30 anos
- Servidor PÃºblico - Extra Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Servidor municipal do Rio poderÃ¡ comprar imÃ³veis na Zona PortuÃ¡ria em 30 anos
- Servidor PÃºblico - Extra Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tecnologia-na-educacao-monitoria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tecnologia na EducaÃ§Ã£o: Monitoria TecnolÃ³gica no CIEP AdÃ£o Pereira Nunes
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <COMENTÃRIOS>
Lindo trabalho! Amei!!!!!!!!!!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada minha equipe Ã© mesmo maravilhosa!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agosto-e-o-mes-do-folclore.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Agosto Ã© o mÃªs do Folclore!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Agosto no CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes foi muito produtivo. Os professores , a 
tÃ©cnica de enfermagem, a professora de sala de leitura , a estagiÃ¡ria e a 
parceira do Bairro Educador realizaram atividades maravilhosas.

 Os objetivos do projeto foram:

Motivar a leitura, vivenciar o folclore com atividades como o cortejo, conhecer 
personagens folclÃ³ricos, estimular a oralidade e socializaÃ§Ã£o.

 Atividades:

 ContaÃ§Ã£o de histÃ³rias folclÃ³ricas, cortejo folclÃ³rico que percorreu toda a
escola, dramatizaÃ§Ã£o de histÃ³rias contadas.

 Resultados:

O mÃªs de agosto foi agradÃ¡vel, leve, os alunos ficaram motivados a realizar 
leituras em atividades ao ar livre e em cortejo. Aumento de emprÃ©stimo de 
livros na Sala de Leitura.

 ParabÃ©ns equipe!!!!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns! VocÃªs estÃ£o demais!!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada amigo querido, e quando farÃ¡ uma oficina de fotografia digital para 
meus professores?
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agosto-passeio-ao-museu-casa-do-pontal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Agosto, passeio ao Museu Casa do Pontal!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em agosto comemoramos o dia do Folclore, nada como falar do tema com uma aula 
passeio no Museu Casa do Pontal, situado no Recreio dos Bandeirantes. As 
professoras HeloÃ-sa e Gwendolyn levaram seus alunos de 3Âº ano. As crianÃ§as 
fizeram a visita guiada no espaÃ§o e esse mÃªs irÃ£o realizar atividades na 
escola a partir do passeio. Ampliar o capital cultural dos alunos, oportunizar a
reflexÃ£o sobre arte e cultura sÃ£o eixos norteadores do nosso Projeto PolÃ-tico
PedagÃ³gico e os alunos amam!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alem-do-slogan.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AlÃ©m do slogan

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Existem alguns termos e expressÃµes correntes no meio educacional que nÃ£o 
querem dizer nada. Ou melhor, querem dizer aquilo que se quiser entender, a 
gosto de cada um. TÃªm apelo publicitÃ¡rio imediato, engendram simpatias, valem 
por um bom slogan e ocupam o lugar da reflexÃ£o, dispensam de pensar. Um 
exemplo? Escola como espaÃ§o de acolhimento. NinguÃ©m Ã© contra. Nem pode ser. 
Seria anÃ¡tema. Mas o que quer dizer afinal? De uma singela proposta de 
relaÃ§Ã£o mais informal entre professor e aluno ao liberou geral do Ã© proibido 
proibir, Ã© possÃ-vel entender a expressÃ£o das mais variadas maneiras. SÃ³ nÃ£o
dÃ¡ pra comeÃ§ar a partir dela qualquer discussÃ£o. NÃ£o se discute o 
indefinÃ-vel.
O espaÃ§o Coluna Livre publica artigos de opiniÃ£o produzidos por leitores do 
Portal Aprendiz. O textoAlÃ©m do Sloganfoi produzido porCassiano JosÃ© Pimentel,
jornalista e consultor em comunicaÃ§Ã£o para a gestÃ£o pÃºblica. Pimentel foi 
tambÃ©m colaborador da revista EducaÃ§Ã£o e editor de conteÃºdo na Secretaria de
ComunicaÃ§Ã£o da Prefeitura de SÃ£o Paulo.
Em escala muito maior, acontece o mesmo com uma expressÃ£o que estÃ¡ entranhada 
no dia a dia da educaÃ§Ã£o brasileira e deverÃ¡ estar ainda por muito tempo: 
educaÃ§Ã£o para a cidadania. Sua importÃ¢ncia Ã© indiscutÃ-vel. Claro: ela 
significa tudo, ou seja, nÃ£o significa nada. Ã‰ impossÃ-vel colocÃ¡-la em 
discussÃ£o.
EducaÃ§Ã£o para a cidadania pode ser, num contexto bem modesto, uma escola 
trabalhar junto aos adolescentes a importÃ¢ncia do voto como instrumento de 
aÃ§Ã£o social. Indo mais alÃ©m, pode ser o colÃ©gio abordar toda a gama de 
direitos e responsabilidades que passarÃ£o a fazer parte da vida do jovem na 
transiÃ§Ã£o do ensino mÃ©dio para o universitÃ¡rio.
EducaÃ§Ã£o para a cidadania pode ser simplesmente estÃ-mulo ao voluntariado, ao 
engajamento, Ã  participaÃ§Ã£o em projetos filantrÃ³picos. Pode ser a escola 
que, cotidianamente, dÃ¡ tanto valor Ã  autonomia dos alunos, Ã  capacidade de 
ter iniciativa e tomar decisÃµes, quanto Ã  aquisiÃ§Ã£o de conhecimentos 
previstos no programa das disciplinas. Pode ser o colÃ©gio que, atento aos temas
em pauta na sociedade, propÃµe constantemente atividades multidisciplinares que 
tratam dessas questÃµes: ora, a seguranÃ§a no trÃ¢nsito; ora, o consumo de 
Ã¡lcool por menores de idade; ora, a onipresenÃ§a das mÃ-dias na vida de todos, 
e assim sucessivamente.
EducaÃ§Ã£o para a cidadania pode ser, a pretexto de formar estudantes 
politizados, o disfarce do proselitismo barato, da formaÃ§Ã£o e arregimentaÃ§Ã£o
de futuros militantes. Pode ser a fachada bonita de uma educaÃ§Ã£o excludente, 
que transmite Ã  geraÃ§Ã£o de hoje os ressentimentos polÃ-ticos da de ontem.
EducaÃ§Ã£o para a cidadania Ã© uma expressÃ£o, enfim, elÃ¡stica o bastante para 
assumir o aspecto que se lhe quiser emprestar. Serve aos mais variados 
propÃ³sitos, como os aqui apresentados, todos eles facilmente encontrados nos 
estabelecimentos de ensino brasileiros. EducaÃ§Ã£o para a cidadania, como nÃ£o 
quer dizer nada, nÃ£o Ã© garantia de nada tambÃ©m.
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Entre as instituiÃ§Ãµes nacionais que se gabam de promover a educaÃ§Ã£o para a 
cidadania, Ã© raro encontrar, no entanto, alguma que leve a sÃ©rio de fato 
aquilo que bem resumiu Reuven Feuerstein, psicÃ³logo romeno especialista em 
psicologia do desenvolvimento: VocÃª tem a necessidade de garantir a qualidade 
de vida ao seu prÃ³ximo. Eis aÃ-, simples, mas rico em significados, livre de 
ideologizaÃ§Ãµes limitantes e recortes circunstanciais, um pequeno 
documento-base de direitos e deveres, do velho e sempre atual ideal humano da 
solidariedade. Eis aÃ- o fundamento de qualquer educaÃ§Ã£o para a cidadania que 
pretenda valer mais do que um bom slogan.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-pacto-carioca-pela-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: Pacto Carioca pela AlfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A SecretÃ¡ria Claudia Costin e a Coordenadora Geral do Ensino Fundamental do MEC
, Lucia Couto, firmaram este compromisso com as Coordenadorias de EducaÃ§Ã£o.

Metas acordadas :
1 - toda crianÃ§a de EducaÃ§Ã£o Infantil imersa em ambiente letrado e iniciando 
seu processo de alfabetizaÃ§Ã£o;

2 - toda crianÃ§a capaz de ler e escrever textos adequados a sua idade ao final 
do 1Âº ano do Ensino Fundamental;

3 - toda crianÃ§a com a alfabetizaÃ§Ã£o consolidada ao final do 3Âº ano do 
Ensino Fundamental.

Metas a serem alcanÃ§adas da EducaÃ§Ã£o Infantil - modalidade Creche ao 3Âº ano.

Estas metas deverÃ£o ser atingidas com o trabalho de todos nÃ³s : CRE, Escolas ,
EDIs , Creches, DireÃ§Ã£o, Professores , FuncionÃ¡rios e ResponsÃ¡veis.

Para vencermos este desafio, temos, tambÃ©m, que envolver outros segmentos da 
Escola.

Para tanto, encaminho dois TERMOS DE COMPROMISSO.

Um para os responsÃ¡veis, assumindo o compromisso de nÃ£o permitir que seu filho
falte Ã s aulas e acompanhar sua vida escolar; outro , onde o Professor 
assumirÃ¡ com seu Diretor, o compromisso de se empenhar em buscar caminhos para 
alcanÃ§ar as metas acima citadas.

Por solicitaÃ§Ã£o da ProfÂª Helena Bomeny, o PACTO CARIOCA PELA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO 

Página 733



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
a ser firmado entre os Diretores e os Professores das Unidades Escolares deve 
ser assinado na sexta-feira, dia 10/8, como culminÃ¢ncia da Semana da 
AlfabetizaÃ§Ã£o cujo tema Ã© CONSOLIDANDO O PACTO CARIOCA DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO.

Orientamos, ainda, que esta atividade deverÃ¡ ser registrada no livro de atas do
CEC , com a presenÃ§a de todos os representantes do CEC.

O Termo de Compromisso dos ResponsÃ¡veis deverÃ¡ ser assinado , no prÃ³ximo 
sÃ¡bado, dia 4/8, na ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis, dentro do calendÃ¡rio escolar.

Ressaltamos que estes Termos deverÃ£o estar organizados e arquivados e os 
responsÃ¡veis faltosos deverÃ£o ser chamados para comparecerem Ã  Escola para 
assinÃ¡-lo, posteriormente.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atribuicoes-do-secretario-escolar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtribuiÃ§Ãµes do secretÃ¡rio escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Prefeitura da Cidade do Rio de JaneiroSECE - Sistema de EvoluÃ§Ã£o de Cargos e 
EmpregosRelatÃ³rio de Cargos e EmpregosEntidade: AdministraÃ§Ã£o
DiretaCÃ³digo do Cargo: 99915

 Cargo: SECRETÃRIO ESCOLARCBO:NÃºmero de Vagas Fixadas: 1200 Tempo de 
experiÃªncia: NÃ£o definido.Status: ATIVOEscolaridade: MÃ‰DIOTipo de Cargo: 
CARGORegulamentaÃ§Ã£o: Cargo nÃ£o regulamentado.Data da CriaÃ§Ã£o: 
08/12/2011Tipo de Base Legal: LEIBase Legal da CriaÃ§Ã£o:005335
- Cria no quadro permanente do Poder Executivo do MRJ a categoria funcional de
SecretÃ¡rio escolar e dÃ¡outras
providÃªncias.Base Legal da ExtinÃ§Ã£o:-QualificaÃ§Ã£o exigida para o 
cargo:AtribuiÃ§Ãµes do Cargo:DESCRIÃ‡ÃƒO

 SUMÃRIA: planejar, coordenar e executar, em consonÃ¢ncia com as normas e prazos
estabelecidos ecom
as orientaÃ§Ãµes da direÃ§Ã£o escolar, as atividades da secretaria da escola,
responsabilizando-se pelo seufuncionamento.RESPONSABILIDADES
GENÃ‰RICAS:-
organizar racionalmente o trabalho, mantendo-se atualizado quanto Ã s modernas
tÃ©cnicas profissionais;-
responsabilizar-se pelo planejamento, pela requisiÃ§Ã£o e manutenÃ§Ã£o do
suprimento necessÃ¡rio Ã  realizaÃ§Ã£o dasatividades
vinculadas Ã  secretaria escolar;-
zelar pela economicidade e conservaÃ§Ã£o dos equipamentos e materiais que lhe 
sÃ£o
confiados;-
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conhecer e fazer uso dos sistemas administrativos centralizados e
descentralizados da Secretaria Municipal deEducaÃ§Ã£o;-
contribuir para a integraÃ§Ã£o escola-comunidade, garantindo que os usuÃ¡rios 
dos
serviÃ§os da secretaria escolar sejamatendidos
com respeito e urbanidade;-
participar, em conjunto com a equipe escolar, da formulaÃ§Ã£o e implementaÃ§Ã£o 
do
plano de gestÃ£o da escola.ATRIBUIÃ‡Ã•ES

 ESPECÃFICAS:-
conhecer e aplicar os princÃ-pios e normas que regem a gestÃ£o escolar em seus
aspectos administrativos, primandopela
transparÃªncia de procedimentos;-
conhecer, consultar e interpretar normas a que se vincula o Poder PÃºblico
Municipal, em especial aquelas afetas Ã Ã¡rea
educacional, garantindo sua aplicaÃ§Ã£o;-
analisar, organizar, registrar e documentar fatos ligados Ã  vida escolar dos
alunos e aos profissionais em exercÃ-cio naunidade
escolar;SECE
RelatÃ³rio de Cargos e Empregos PÃ¡gina 1Prefeitura da Cidade do Rio de 
JaneiroSECE - Sistema de EvoluÃ§Ã£o de Cargos e EmpregosRelatÃ³rio de Cargos e 
Empregos-
conhecer e utilizar-se de tecnologias de informÃ¡tica;-
atender aos profissionais da escola, Ã  comunidade, aos alunos e ao pÃºblico em
geral, prestando as informaÃ§Ãµes eorientaÃ§Ãµes
necessÃ¡rias;-
zelar pela identidade da vida escolar dos alunos e pela autenticidade dos 
documentos
escolares;-
responsabilizar-se por toda a escrituraÃ§Ã£o e expediÃ§Ã£o de documentos 
escolares
e outros que se faÃ§am necessÃ¡rios;-
promover o levantamento de dados referentes Ã  vida escolar dos alunos,
contabilizando-os para fins estatÃ-sticos erespectiva
anÃ¡lise;-
organizar, coordenar e conservar o arquivo ativo e inativo da escola;-
zelar pelo sigilo da documentaÃ§Ã£o e informaÃ§Ãµes de que tenha conhecimento,
relativas Ã  vida escolar dos alunos efuncional
dos servidores;-
receber, protocolar e instruir processos administrativos e expedientes
relativos a situaÃ§Ãµes diversas, em especial asque
se vinculem Ã  vida escolar e a fatos relacionados a alunos;-
preparar relatÃ³rios diversos solicitados pela direÃ§Ã£o da escola;-
garantir apoio Ã s atividades da escola;-
colaborar nas atividades relativas Ã  execuÃ§Ã£o do Programa de AlimentaÃ§Ã£o
Escolar;-
colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade, sob orientaÃ§Ã£o
da direÃ§Ã£o da escola;-
participar de atividades de qualificaÃ§Ã£o proporcionadas pela AdministraÃ§Ã£o
Municipal, bem como de reuniÃµes deequipe;-
refletir e avaliar sua prÃ¡tica profissional, buscando aperfeiÃ§oÃ¡-la;-
praticar os demais atos necessÃ¡rios ao desenvolvimento das atividades da
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Secretaria Escolar.Outras informaÃ§Ãµes inerentes ao cargo:CARGA

 HORÃRIA - 40H (Lei 5335/11)SECE RelatÃ³rio de
Cargos e Empregos PÃ¡gina 2
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aulas-de-ciencias-no-3-ano.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas de CiÃªncias no 3Âº ano.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ muito bom ver as aulas de CiÃªncias da professora Gwendolyn com sua turma 
1303. Os alunos sÃ£o alfabetizados durante as aulas e ainda aprendem conceitos 
cientÃ-ficos interessantes de forma prÃ¡tica e divertida. Nessa aula a 
professora apresenta o tema transformaÃ§Ã£o:

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
AULA 8: COMO O LEITE SE TRANSFORMA EM TANTOS PRODUTOS?

 NESSA AULA PRODUZIMOS A COLA DE CASEÃNA A PARTIR DO LEITE. ESSA EXPERIÃŠNCIA FOI
 FANTÃSTICA. DIFERENTE DO QUE Ã‰ SUGERIDO NO LIVRO NÃ“S USAMOS PERFEX E NÃƒO 

 COADOR DE PAPEL,POIS ASSIM CONSEGUIMOS TIRAR UMA MAIOR QUANTIDADE DE CASEÃNA.

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CentenÃ¡rio de Luiz Gonzaga
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma da professora Claudia Marques, em sua hora da histÃ³ria teve a 
oportunidade de conhecer a histÃ³ria de Luiz Gonzaga. As crianÃ§as puderam 
conhecer a obra de GonzagÃ£o e aprender mais sobre a regiÃ£o nordeste. A 
contaÃ§Ã£o foi feita no Cineclube, utilizando os recursos tecnolÃ³gicos e a 
internet. ApÃ³s a contaÃ§Ã£o os alunos fizeram uma atividade de artes com 
xilogravura. Eles adoraram.

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 11 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ClÃ¡ssicos da literatura brasileira sÃ£o transformados em jogos | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ClÃ¡ssicos da literatura brasileira sÃ£o transformados em jogos | Portal 
Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Coisas de 3Âº ano!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Nossas turminhas de 3Âº ano sÃ£o atendidas por professoras muito criativas, 
realizam muitas aulas passeio, utilizam todos os recursos disponÃ-veis na 
escola. O resultado nÃ£o poderia ser melhor, alunos motivados e curiosos. A 
turma 1302 da professora HeloÃ-sa Ã© um exemplo disso. Aulas de CiÃªncias para 
aprender fazer cola de caseÃ-na, Ida ao cinema no Ponto Cine, Visita ao 
planetÃ¡rio, sÃ£o pequenos exemplos de uma professora muito dedicada e 
comprometida com a educaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns HeloÃ-sa, vocÃª faz diferenÃ§a nessa 
equipe tÃ£o maravilhosa do CIEP Dr, AdÃ£o Pereira Nunes.

[FOTO]
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conexao-das-artes-sme-rj-cineclube-na.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ: CINECLUBE NA E.M CONJUNTO PRAIA DA BANDEIRA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ: CINECLUBE NA E.M CONJUNTO PRAIA DA BANDEIRA
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dicas-de-leitura-da-estagiaria-arlene.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dicas de Leitura da EstagiÃ¡ria Arlene.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A hora da leitura faz parte da rotina diÃ¡ria das turmas em nossa escola, sempre
no inÃ-cio do dia. As crianÃ§as podem estar em cÃ-rculo, ou deitadas e sentadas 
nos tapetes das salas para escutar atentamente. ApÃ³s a leitura sÃ£o realizadas 
diversas atividades para desenvolver a oralidade, a memÃ³ria, a leitura, a 
escrita a expressÃ£o artÃ-stica etc.Nessa atividade a estagiÃ¡ria Arlene, nossa 
especialista em contar histÃ³rias, utilizou o livro Maria vai com as Outras para
trabalhar valores, sustentabilidade, expressÃ£o artÃ-stica.

[FOTO]
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empresa-lanca-biblioteca-digital-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Empresa lanÃ§a biblioteca digital para seus clientes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Com mais de seis mil itens, a biblioteca digital Nuvem de Livros disponibiliza 
conteÃºdo online adequado a diferentes plataformas de acesso, tais como o PC, o 
tablet e o smartphone. A rede, uma iniciativa da Vivo/TelefÃ´nica para seus 
clientes, reÃºne obras literÃ¡rias brasileiras e internacionais, alÃ©m de livros
didÃ¡ticos, enciclopÃ©dias, audiobooks, videoaulas e atÃ© visitas guiadas - que 
funcionam como introduÃ§Ãµes - ao acervo digital de diversos museus e coleÃ§Ãµes
de arte, histÃ³ria, biologia, cinema e antropologia.
Mediante uma assinatura semanal, o usuÃ¡rio tem acesso a todo o conteÃºdo, em 
interfaces pensadas para as especificidades de visualizaÃ§Ã£o oferecidas por 
cada instrumento de acesso. O objetivo Ã© tornar possÃ-vel a consulta para 
diferentes perfis de leitores, alcanÃ§ando tanto os que usam os livros para 
consulta em trabalhos escolares, quanto os que recorrem a leituras de formaÃ§Ã£o
ou mesmo recreativas.
Ao se cadastrar para usar o serviÃ§o, o internauta serÃ¡ recebido pelo RobÃ´ 
BibliotecÃ¡rio. ApÃ³s construir um avatar de navegaÃ§Ã£o com sua identidade 
visual, Ã© possÃ-vel localizar as obras por trÃªs comandos de busca 
identificados como Categoria, ReforÃ§o Escolar ou pelo TÃ-tulo, assunto, autor e
editora. Os livros, tanto clÃ¡ssicos quanto best-sellers atuais, sÃ£o 
apresentados como em suas versÃµes impressas, acompanhados de informaÃ§Ãµes 
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adicionais sobre a obra, sugestÃµes de outros livros na mesma temÃ¡tica e 
aplicativos, como bloco de notas.
A experiÃªncia de leitura Ã© sugestiva ao reproduzir o folhear das pÃ¡ginas, 
ouvindo-se inclusive o som da passagem de uma para outra. A navegaÃ§Ã£o permite 
localizar rapidamente trechos buscando-se tanto pela palavra quanto pelo cursor 
direto no ponto desejado - como o capÃ-tulo ou pÃ¡gina. Outra funcionalidade 
sÃ£o as intervenÃ§Ãµes multimÃ-dias, com mÃºsica, animaÃ§Ã£o e narraÃ§Ã£o nos 
livros infantis.Professores
A plataforma conta ainda com um espaÃ§o especÃ-fico para docentes denominado 
Sala do Professor. Nele sÃ£o oferecidos cursos on-line e transmissÃ£o de 
palestras para educadores, alÃ©m de aplicativos que auxiliam na elaboraÃ§Ã£o de 
provas, materiais didÃ¡ticos e planejamento de aulas. TambÃ©m Ã© possÃ-vel 
selecionar livros e recomendar a leitura aos alunos ou turmas especÃ-ficos 
tambÃ©m vinculados.
Para FranÃ§oise Trapenard, diretora-presidente da FundaÃ§Ã£o TelefÃ´nica, a 
conectividade proporciona transformaÃ§Ãµes nos modelos de aprendizagem ao 
adotar, por meio das tecnologias da informaÃ§Ã£o e comunicaÃ§Ã£o, espaÃ§os com 
diferentes modelos de ensino na escola, alÃ©m dela, e tambÃ©m ao longo da vida.
Nos meses de agosto e setembro a Nuvem de Livros serÃ¡ gratuita. ApÃ³s este 
perÃ-odo, o valor de acesso cobrado para clientes Vivo Ã© de R$1, 99 por 
semana.AlternativasDiversas outras iniciativas de digitalizaÃ§Ã£o de acervos 
estÃ£o online disponÃ-veis gratuitamente. Uma delas Ã© aBOAl - Biblioteca on 

 line de Ãudio Literatura. Portuguesa, seu acervo conta essencialmente com 
autores do paÃ-s europeu. ABiblioteca da Usp de Teses e DissertaÃ§Ãµespermite 
pesquisar sobre a produÃ§Ã£o acadÃªmica da universidade, entre suas teses e 
mestrados. ABibliomaniaconta, em inglÃªs, com mais de 2.000 textos clÃ¡ssicos. 
AlÃ©m do jÃ¡ conhecido, bom e velho de guerraDomÃ-nio PÃºblico, com diversos 
itens multimÃ-dia.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
filme-destaca-novos-modelos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Filme destaca novos modelos educacionais; assista online | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Filme destaca novos modelos educacionais; assista online | Portal Aprendiz
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<POSTAGEM>
guia-rapido-de-mestrados-em-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 12 de agosto de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Guia rÃ¡pido de Mestrados em EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mais para a formaÃ§Ã£o| Revista EducaÃ§Ã£o
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inscricoes-abertas-para-o-4-forum.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes abertas para o 4Âº FÃ³rum Pensar a InfÃ¢ncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

De 27 a 29/08, acontece o4Âº FÃ³rum Pensar a InfÃ¢ncia, que integra a10Âª 
ediÃ§Ã£o do Festival Internacional de Cinema Infantil - FICI; serÃ£o quatro dias
de discussÃµes relativas Ã  infÃ¢ncia e ao audiovisual!O evento Ã© gratuito e 
serÃ¡ realizado no Oi Futuro Ipanema (Rua Visconde de PirajÃ¡, 54 - Ipanema - 
Rio de Janeiro / Telefone 3201-3000)Em anexo, a programaÃ§Ã£o e o modelo de 
ficha de inscriÃ§Ã£o para participar do Forum.Lembre-se: a ficha de inscriÃ§Ã£o 
deve ser enviada para o e-mail: forumpensarainfancia2012@gmail.comPara fazer a 
sua inscriÃ§Ã£o, leia as instruÃ§Ãµes abaixo.

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livro digital ameaÃ§a mercado editorial tradicional, segundo pesquisador | 
Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Livro digital ameaÃ§a mercado editorial tradicional, segundo pesquisador | 
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Portal Aprendiz
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livro-sobre-educacao-no-brasil-tem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livro sobre a educaÃ§Ã£o no Brasil tem download grÃ¡tis | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Livro sobre a educaÃ§Ã£o no Brasil tem download grÃ¡tis | Portal Aprendiz
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livros-do-projeto-minha-primeira.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livros do Projeto Minha Primeira Biblioteca
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

quarta-feira, 22 de agosto de 2012 19:33Sr (a) Diretor(a),Os Livros do Projeto 
Minha Primeira Biblioteca serÃ£o entregues diretamente nas unidades escolares, 
portanto sÃ£o necessÃ¡rias algumas orientaÃ§Ãµes:1 - Os livros chegarÃ£o Ã s 
unidades com quantitativos diferenciados para cada tÃ-tulo, porÃ©m o somatÃ³rio 
deles deverÃ¡ ser igual ao de crianÃ§as matriculadas na UE.2 - O Livro Maria 
FumaÃ§a Cheia de GraÃ§a ou o VocÃªchegarÃ¡ com o quantitativo total de crianÃ§as
matriculadas na UE.3 - Cada crianÃ§a receberÃ¡ dois livros: um comum a todos, 
como citado acima, e outro tÃ-tulo diferente.4 - Em todas as turmas teremos 
diferentes tÃ-tulos, de acordo com o item 1.5 - Enviaremos uma unidade de cada 
tÃ-tulo para compor o acervo de livros da escola.6 - Caso haja divergÃªncia no 
quantitativo de livros recebido, com a necessidade da U.E., informar Ã  CRE.7 - 
Os tÃ-tulos adquiridos para a creche sÃ£o diferentes dos adquiridos para a 
prÃ©-escola, sendo eles:CRECHE1 - VocÃª (todas as crianÃ§as da creche 
receberÃ£o),*BerÃ§Ã¡rio1-Pinge PÃ³lo Hora de Brincar2 -Pinge PÃ³lo 
Pique-Esconde3 -Pinge PÃ³lo Hora de Dormir4 -Pinge PÃ³lo Dia de 
Passeio*Maternal1 - O Inverno da Raposinha,2 - O Lobo Voltou,3 - Cachorros nÃ£o 
danÃ§am balÃ©,PRÃ‰-ESCOLA (4 e 5 anos)1 - Maria FumaÃ§a Cheia de GraÃ§a (todas 
as crianÃ§as da prÃ©-escola receberÃ£o)2 - O CaÃ§ador de Palavras3 - Fiz Voar o 
Meu ChapÃ©u,4 - Anacleto,5 - Festa de Ciranda,6 - O Inverno da RaposinhaPedimos 
que essas orientaÃ§Ãµes cheguem a todas as unidades de creche, escola eEDIo mais
breve.Atenciosamente,GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o Infantil

 <COMENTÃRIOS>
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Oi Gisele vou entrar por aqui todos os dias. Adorei muitas novidades e 
atualizadÃ-ssimo. bjÃ£o MÃ´nica

 <COMENTÃRIOS>
Vamos trocar ideias e postagens. Isso Ã© colaboraÃ§Ã£o...
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
museu-villa-lobos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Museu Villa Lobos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nota alta vale bÃ´nus para servidores de 529 escolas - EducaÃ§Ã£o - O Dia Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nota alta vale bÃ´nus para servidores de 529 escolas - EducaÃ§Ã£o - O Dia Online
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oportunidade.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

oportunidade!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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orientacoes-sobre-o-primario-carioca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OrientaÃ§Ãµes sobre o PrimÃ¡rio Carioca

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Assunto: OrientaÃ§Ãµes sobre o PrimÃ¡rio
Carioca
Sr(a).
Coordenador(a) de E/SUBE/CRESr(a).
Assessor(a) de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRESr(a).
Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr(a).
Diretor(a) de Unidade Escolar Reiteramos pontos do que foi
acordado na SME Itinerante, com a Sra. SecretÃ¡ria e a Sra. SubsecretÃ¡ria, e do
que foi tratado em reuniÃµes com as E/SUBE/CRE/GEDs, quanto Ã  implementaÃ§Ã£o 
do
PrimÃ¡rio Carioca (4Âº, 5Âº e 6Âº Anos): SÃ£o aÃ§Ãµes importantes a serem
adotadas em todas as turmas desses Anos:1 -
Leitura mensal de livro, com orientaÃ§Ã£o do professor sobre os pontos a serem
observados. Ã‰ necessÃ¡rio ter, em sala de aula, a listagem dos livros
disponÃ-veis na Sala de Leitura, observando a faixa etÃ¡ria dos alunos a que se
destinam.2 -
Prova de leitura de livro, elaborada pelo professor, nos meses em que nÃ£o hÃ¡ a
Prova Bimestral de ProduÃ§Ã£o Textual. DeverÃ¡ ocorrer na semana das provas do
Projeto Nenhuma CrianÃ§a a Menos, a saber:a)
maio: 29;b)
agosto: 28;c)
outubro: 30.3 -
DiÃ¡rio do aluno, que, em um caderno, pode deixar sua imaginaÃ§Ã£o fluir, em
textos livres, como tambÃ©m, por exemplo, anotar suas impressÃµes da(s) aula(s)
do dia, do que aprendeu, daquilo em que teve dificuldades, falar de suas 
aspiraÃ§Ãµes
e do que mais considerar importante registrar. Ã‰ importante haver um momento
para apresentaÃ§Ã£o desses textos. A concepÃ§Ã£o do PrimÃ¡rio Carioca serÃ¡
discutida, ao longo deste ano, nas Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o, com o
objetivo de receber as contribuiÃ§Ãµes do campo.
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portal-releituras-e-referencia-na-web.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 14 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Portal Releituras Ã© referÃªncia na web para fÃ£s de literatura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OProjeto ReleiturasÃ© uma plataforma que reÃºne obras, bibliografias e dados 
biogrÃ¡ficos de escritores de diferentes perÃ-odos e movimentos literÃ¡rios, 
tudo num mesmo site. O foco principal estÃ¡ nos autores brasileiros consagrados,
mas ao explorar o conteÃºdo o internauta encontrarÃ¡ tanto autores reconhecidos 
quanto novos talentos, e de diferentes nacionalidades.
O site serve tambÃ©m como uma fonte confiÃ¡vel de pesquisa para trabalhos 
acadÃªmicos, na localizaÃ§Ã£o de referÃªncias editadas em livro, audiovisual ou 
das adaptaÃ§Ãµes teatrais da obra do autor.
EpisÃ³dios relevantes da vida dos escritores estÃ£o dispostos em textos 
sucintos, organizados cronologicamente. No menu do autor Ã© possÃ-vel consultar 
ainda amostras de sua obra.
AlÃ©m de grandes nomes, como Clarice Lispector, GuimarÃ£es Rosa e Carlos 
Drummond, o site possui uma seÃ§Ã£o dedicada a novos escritores, com a 
participaÃ§Ã£o inclusive de autores inÃ©ditos em livro.
A seÃ§Ã£o Vestibular reÃºne informaÃ§Ãµes sobre as principais listas de leitura 
obrigatÃ³ria para os exames, alÃ©m de linkar Ã s pÃ¡ginas das respectivas 
universidades. Outra contribuiÃ§Ã£o estÃ¡ no fÃ¡cil acesso Ã s bibliotecas de 
conteÃºdo digital aberto, caso da Brasiliana da USP, ou da Biblioteca Virtual de
Literatura.
O site conta ainda com importantes diferenciais, como uma seÃ§Ã£o dedicada a 
ilustradores, e uma outra, em parceria com oPorta Curtas, reunindo filmes 
adaptados de obras literÃ¡rias ou roterizados por autores destacados.

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ ProfÂª Gisele,

Sou ProfÂº Ailton Adriano, atuo em uma cidade do interior de MG (SÃ£o Miguel do 
Anta), como especialista em TIC. 
Espero podermos trocar algumas ideias e experiÃªncias de sala de aula de 
informÃ¡tica.

Visite meu Blog e conheÃ§a o que estamos fazendo para potencializar o Letramento
Digital em nossa regiÃ£o.

AbraÃ§os e ParabÃ©ns pelo seu trabalho.

http://ailtonadriano.blogspot.com
 <COMENTÃRIOS>

Prazer Prof Ailton, jÃ¡ estou seguindo seu blog! Vamos trocar ideias.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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prova-de-producao-textual-3-bimestre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prova de produÃ§Ã£o textual 3Âº bimestre.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

2Âº ano- Escolher um personagem de um dos livros lidos no bimestre e fazer um 
texto sobre ele.

3Âº ano-Identificar o personagem principal de um dos livros lidos no bimestre e 
contar o que ele fez de importante na histÃ³ria.

4Âº ano- Escolher um personagem de um livro lido e escrever sobre ele (descrever
caracterÃ-sticas)

5Âº ano- Explicar o conflito gerador (situaÃ§Ã£o- problema) de um livro lido no 
bimestre.

6Âº ano- Escrever o desfecho do protagonista de um livro lido no bimestre.

7Âº ano- Fazer uma notÃ-cia sobre uma histÃ³ria lida no bimestre, respondendo as
perguntas: Quem? O quÃª? Onde? Como e Por quÃª?

8Âº e 9Âº ano- Escrever resumidamente uma histÃ³ria lida no bimestre obedecendo 
Ã  estrutura narrativa (situaÃ§Ã£o inicial, conflito gerador,clÃ-max e 
desfecho).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
regras-para-tutoria.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Regras para tutoria!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 DIÃRIO OFICIAL de 6 de agosto de 2012

RESOLUÃ‡ÃƒO SME N.Âº 1.196, DE 02 DE AGOSTO DE 2012

Regulamenta o Sistema de Tutoria direcionado aos profissionais docentes.

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

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.Âº 35.602, de 09 de maio de 2012 que cria a
Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire e estabelece suas 
competÃªncias;

CONSIDERANDO a implantaÃ§Ã£o do Sistema de Tutoria direcionado aos profissionais
docentes de acordo com o disposto nos art. 5 e 6 do Decreto n.Âº 35.674, de 30 
de maio de 2012;

CONSIDERANDO a polÃ-tica de valorizaÃ§Ã£o dos professores mantida pela 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a importÃ¢ncia da orientaÃ§Ã£o pedagÃ³gica aos novos docentes 
admitidos nas Escolas da Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de 
Janeiro; e

CONSIDERANDO o compromisso da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o com o 
desenvolvimento de aÃ§Ãµes de formaÃ§Ã£o continuada visando Ã  melhoria da 
qualidade do ensino;

RESOLVE:

Art. 1 O Sistema de Tutoria destina-se ao acompanhamento pelo prazo de 1 (um) 
ano, aos professores de primeira matrÃ-cula na Rede PÃºblica Municipal de Ensino
da Cidade do Rio de Janeiro.

Art. 2 Os Tutores atuarÃ£o no Ã¢mbito das Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o
a que pertencem, em escolas onde houver lotaÃ§Ã£o de professores regentes de 
primeira matrÃ-cula na Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de 
Janeiro.

Art. 3 Cada Tutor serÃ¡ responsÃ¡vel pelo desenvolvimento do trabalho de tutoria
de atÃ© 5 (cinco) professores regentes de primeira matrÃ-cula na Rede PÃºblica 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.

Art. 4 O trabalho do Tutor envolve a atuaÃ§Ã£o em parceria com o professor 
regente, visando o aperfeiÃ§oamento profissional e a melhoria do desempenho dos 
alunos. As atividades desenvolvidas pelo Tutor deverÃ£o atender Ã s seguintes 
especificaÃ§Ãµes:
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I - interagir com o Coordenador PedagÃ³gico no gerenciamento planejamento 
escolar;

II - articular com o professor regente as aÃ§Ãµes organizadas coletivamente, a 
partir do Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico da escola;

III - conhecer o diagnÃ³stico da turma;

IV - observar e orientar a prÃ¡tica pedagÃ³gica do professor regente;

V - atuar de forma colaborativa com o professor regente na organizaÃ§Ã£o do 
planejamento e de estratÃ©gias pedagÃ³gicas que favoreÃ§am a aprendizagem dos 
alunos;

VI - analisar, junto com o professor regente, o desempenho dos alunos;

VIII - avaliar e replanejar, em conjunto com o professor regente, o processo de 
ensino e aprendizagem; e

IX - elaborar relatÃ³rios periÃ³dicos do desempenho do professor regente, dos 
alunos e da tutoria.

Art. 5 CaberÃ¡ Ã s Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o definir o quantitativo
de Tutores necessÃ¡rios para o acompanhamento e orientaÃ§Ã£o aos professores de 
primeira matrÃ-cula.

Art. 6 A inscriÃ§Ã£o no Sistema de Tutoria serÃ¡ realizada, mediante formulÃ¡rio
prÃ³prio, em cada Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o e obedecerÃ¡ aos 
seguintes critÃ©rios:

I - ser professor regente;

II - comprovar o mÃ-nimo de 10 (dez) anos de regÃªncia de turma;

III - apresentar declaraÃ§Ã£o da escola de lotaÃ§Ã£o, constando o desempenho das
turmas em que atuou nos Ãºltimos 3 (trÃªs) anos de regÃªncia; e

IV - estar ciente do Termo de Compromisso referente ao Sistema de Tutoria.

Art. 7Âº As inscriÃ§Ãµes deverÃ£o ser encaminhadas, pelas Coordenadorias 
Regionais de EducaÃ§Ã£o, Ã  Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo 
Freire.

Art. 8 A seleÃ§Ã£o dos Tutores serÃ¡ de competÃªncia da Escola de FormaÃ§Ã£o do 
Professor Carioca - Paulo Freire.
Art. 9 Os Tutores selecionados participarÃ£o de Curso na Escola de FormaÃ§Ã£o do
Professor Carioca - Paulo Freire para se habilitarem ao Sistema de Tutoria.

Art. 10 O Sistema de Tutoria terÃ¡ validade de 1 (um) ano, podendo ser renovado.

Art. 11 Os Tutores selecionados participarÃ£o de encontros presenciais, com 
periodicidade bimestral, na Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo 
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Freire.

Art. 12 O cumprimento da carga horÃ¡ria semanal dos Tutores serÃ¡ diferenciado 
de acordo com o cargo que ocupam, obedecendo as seguintes determinaÃ§Ãµes:

I- Professor II - 4h30, por Tutorando, cumpridas em um dia da semana, 
totalizando, no mÃ¡ximo, 22h30 semanais, de acordo com o nÃºmero de Tutorandos.

II- Professor I - 4h, por Tutorando, cumpridas em um dia da semana, totalizando,
no mÃ¡ximo, 16h semanais de acordo com o nÃºmero de Tutorandos.

Art. 13 A remuneraÃ§Ã£o do Tutor serÃ¡ calculada de acordo o abaixo descrito:

I- Professor II - 1/5 (um quinto) de seu vencimento base, por Tutorando.

II- Professor I -1/4 (um quarto) de seu vencimento base, por Tutorando.

Art. 14 A Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire serÃ¡ 
responsÃ¡vel por elaborar os documentos de acompanhamento, monitoramento e 
avaliaÃ§Ã£o do trabalho desenvolvido pelos Tutores.

Art. 15 Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela Escola de FormaÃ§Ã£o do 
Professor Carioca - Paulo Freire.

Art. 16 Esta ResoluÃ§Ã£o entrarÃ¡ em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o, 
revogadas as disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio.

CLAUDIA COSTIN
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-de-tutores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 21 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeleÃ§Ã£o de Tutores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Senhor(a) Diretor (a),Tendo em vista a ResoluÃ§Ã£o nÂº 1.196, de 02 de agosto de
2012, que regulamenta o Sistema de Tutoria direcionado aos profissionais 
docentes desta Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, solicitamos que seja 
divulgado, atÃ© sexta-feira, dia 24 de agosto, para os Professores pertencentes 
a sua UE, as orientaÃ§Ãµes para a inscriÃ§Ã£o daqueles que desejarem participar 
da seleÃ§Ã£o para Tutor.Seguem, em anexo, o Regulamento, o Decreto NÂº 35.674, a
ResoluÃ§Ã£o SME NÂº 1.196, o Termo de Compromisso e a Ficha de InscriÃ§Ã£o.Esses
documentos devem ser repassados para os Professores interessados que estejam 
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aptos a inscriÃ§Ã£o de acordo com o Regulamento em anexo. Aqueles que desejarem 
se inscrever, deverÃ£o preencher o Termo de Compromisso e a Ficha de InscriÃ§Ã£o
e entregar, juntamente com os outros documentos necessÃ¡rios, na 
E/SUBE/CRE/GRHTodos os prazos e orientaÃ§Ãµes para os professores encontram-se 
elencados no Regulamento.Os documentos deverÃ£o ser entregues pelo candidato 
naE/SUBE/CRE/GRH , no perÃ-odo de 27/08 a 06/09/2012 .Certos da colaboraÃ§Ã£o de
todos, agradecemos, mais uma vez, essa parceria que tanto enriquece e contribui 
com as iniciativas de formaÃ§Ã£o da SME.Informamos ainda que a mesma 
documentaÃ§Ã£o jÃ¡ foi enviada pelo Protocolo da E/SUBE/6ÂªCRE no dia 
20/08/2012.Atenciosamente,Maria do Carmo e Equipe de CapacitaÃ§Ã£o/GRH
Ficha de inscriÃ§Ã£o

PREFEITURA DA CIDADE
DO RIO DE JANEIROSECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÃ‡ÃƒOESCOLA DE FORMAÃ‡ÃƒO DO
PROFESSOR CARIOCA - PAULO FREIREGERÃŠNCIA DE FORMAÃ‡ÃƒO

 BÃSICA
SISTEMA
DE TUTORIA DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS DOCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÃ‡ÃƒO DO RIO DE JANEIRO
Ficha de InscriÃ§Ã£o Nome completo: __________________________________________
MatrÃ-cula: __________________ Identidade: _____________________ CPF:
_____________________Unidade Escolar: E/SUBE/CRE
(_____________)___________________________________________E-mail institucional: 
________________________@rioeduca.netTelefone(s) para contato: 
____________________________________
1)Cargo que ocupa no MunicÃ-pio do Rio de Janeiro: (
) PI de _______________________(
) PII
2)Tempo de RegÃªncia de Turma:( ) De 10 a 15 anos de RegÃªncia de Turma na
Rede PÃºblica Municipal de Ensino( )
De 15 a 20 anos de RegÃªncia de Turma na Rede PÃºblica Municipal de Ensino( )
De 20 a 30 anos de RegÃªncia de Turma na Rede PÃºblica Municipal de Ensino( )
Mais de 30 anos de RegÃªncia de Turma na Rede PÃºblica Municipal de Ensino
3)VocÃª jÃ¡ atuou como tutor?( )
NÃ£o ( ) Sim 
(Especificar)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4)VocÃª utiliza os dados das avaliaÃ§Ãµes externas e internas
para anÃ¡lise da turma e tomada de decisÃ£o?( ) NÃ£o (
) Sim (De
que 
forma?)_________________________________________________________________________
_________________________________________________________

5)VocÃª usa nas suas aulas?( ) EducopÃ©dia (
) Cadernos PedagÃ³gicos
( ) Outros materiais (Qual(is)?)
________________________________________________________________________________
____________
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6)Que conhecimentos vocÃª avalia como necessÃ¡rios para o seu
desempenho como 
tutor?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
7)Minha disponibilidade para participar do curso Ã©:( ) manhÃ£ (
) tarde
Rio de Janeiro, ____
de ______________ de 2012.

_____________________________________________________

REGULAMENTOI - PÃºblico-AlvoProfessores I de 16h e Professores II de 22h e
30min (1Âº ao 5Âº ano), com uma matrÃ-cula, regentes da Rede PÃºblica Municipal 
de
Ensino, com o mÃ-nimo de 10 anos de regÃªncia de turma na Rede PÃºblica 
Municipal
de Ensino.II - Carga HorÃ¡ria:Professor I - 4h, por Tutorando, cumpridas em um
dia da semana, totalizando, no mÃ¡ximo, 16h semanais de acordo com o nÃºmero de
Tutorandos (atÃ© quatro).Professor II - 4h30, por Tutorando, cumpridas em um
dia da semana, totalizando, no mÃ¡ximo, 22h30 semanais de acordo com o nÃºmero 
de
Tutorandos (atÃ© cinco).III - Da InscriÃ§Ã£o: O
candidato deverÃ¡ apresentar na E/SUBE/CRE de lotaÃ§Ã£o, no perÃ-odo de 27 de
agosto a 6 de setembro de 2012, ficha de inscriÃ§Ã£o preenchida e assinada; 
termo
de compromisso preenchido e assinado; comprovaÃ§Ã£o de, no mÃ-nimo, 10 (dez) 
anos
de regÃªncia de turma na Rede PÃºblica Municipal de Ensino e declaraÃ§Ã£o da 
escola
de lotaÃ§Ã£o constando o desempenho das turmas em que atuou nos anos de 2009,
2010 e 2011.IV - Da
seleÃ§Ã£o FicarÃ¡
sob responsabilidade da Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo 
Freire,
a anÃ¡lise da documentaÃ§Ã£o e a seleÃ§Ã£o dos professores candidatos a tutor.V 
- Do
curso O
curso para habilitaÃ§Ã£o no Sistema de Tutoria serÃ¡ realizado nos meses de
setembro/outubro, na Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire.
OBS.: Ã‰
imprescindÃ-vel que o professor candidato a tutor esteja ciente do disposto no 
art.
5Âº e 6Âº do Decreto NÂº 35.674, de 30 de maio de 2012 e na ResoluÃ§Ã£o SME NÂº 
1196,
de 02 de agosto de 2012, que regulamenta o Sistema de Tutoria direcionado aos
profissionais docentes.

 <COMENTÃRIOS>
Onde sai o resultado da seleÃ§Ã£o?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-educacao-infantil-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana de EducaÃ§Ã£o Infantil 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A semana de EducaÃ§Ã£o Infantil de nossa escola, foi marcada pela uniÃ£o e 
empenho da equipe de EI.
Muito trabalho, contaÃ§Ã£o de histÃ³ria para pais, atividades de pais e filhos, 
atividades na praÃ§a...
Tudo registrado em fotos que foram distribuÃ-das aos pais no final da semana. 
ParabÃ©ns equipe linda!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tecnologias-como-smartphones.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tecnologias como smartphones, geolocalizaÃ§Ã£o e games remodelam a arte de 
contar histÃ³rias - Jornal O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Tecnologias como smartphones, geolocalizaÃ§Ã£o e games remodelam a arte de 
contar histÃ³rias - Jornal O Globo
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-da-escritora-eva-correia-derossi.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita da escritora Eva Correia Derossi no Ciep AdÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nosso CE no dia 30 de julho foi muito bom, falamos de avaliaÃ§Ã£o e metas para o
segundo semestre. E ainda recebemos a visita da Escrito Eva Correia Derossi, que
falou do seu livro para os professores. A equipe muito dedicada aos estudos e 
leitura merece sempre o melhor.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
10-fil-mega-festival-internacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

10Âº FIL: MEGA FESTIVAL INTERNACIONAL ARTES CÃŠNICAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
10Âº FIL: MEGA FESTIVAL INTERNACIONAL ARTES CÃŠNICAS

Comemorando seu 10Âº aniversÃ¡rio, o FIL - Festival Internacional IntercÃ¢mbio 
de Linguagens se firma na agenda dos principais festivais de artes cÃªnicas do 
Rio de Janeiro e apresenta 21 espetÃ¡culos de teatro, danÃ§a, circo e mÃºsica do
Brasil, da FranÃ§a, Holanda, CanadÃ¡, Espanha, Alemanha, Peru, EUA, BÃ³snia, 
Inglaterra e Argentina, alÃ©m do Cabaret FIL, Mostra de animaÃ§Ã£o ComKids, 
Mostra Fil Novos Curadores, Novo Olhar (Circo e Cabaret), oficinas gratuitas 
para crianÃ§as, exposiÃ§Ãµes, parcerias entre companhias do Brasil e de outros 
paÃ-ses. Durante duas semanas de programaÃ§Ã£o ininterrupta, o FIL ocuparÃ¡ nove
espaÃ§os na cidade - Centro de ReferÃªncia Cultura InfÃ¢ncia / Teatro Municipal 
do Jockey, Teatro Ipanema, Oi Futuro Flamengo, EspaÃ§o Tom Jobim, Teatro CafÃ© 
Pequeno, Teatro Municipal Maria Clara Machado, Marcenaria do Jardim BotÃ¢nico, 
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EspaÃ§o Tom Jobim, Biblioteca Parque de Manguinhos, Biblioteca Parque da Rocinha
-, com toda a programaÃ§Ã£o a preÃ§os populares ou entrada franca.
de 21 de setembro a 03 de outubro (www.fil.art.br)

http://www.fil.art.br/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
11092012-15h52-atualizado-em-11092012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

  ComissÃ£o aprova projeto que isenta professor pÃ³s-graduado de pagar o IR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A ComissÃ£o de EducaÃ§Ã£o, Cultura e Esporte do Senado aprovou nesta 
terÃ§a-feira (11), por unanimidade, o projeto de lei que propÃµe a isenÃ§Ã£o de 
Imposto de Renda sobre a parcela dos rendimentos dos professores pÃ³s-graduados 
que acumulem cargos em mais de uma instituiÃ§Ã£o. O projeto tambÃ©m inclui como 
beneficiÃ¡rios os professores aposentados e pensionistas pÃ³s-graduados.
A justificativa do projeto de lei diz que a medida "trarÃ¡ estÃ-mulo adicional 
para que professoresO projeto que altera as leis 7713/1988 e 9250/1995 relativas
ao Imposto de Renda Ã© de autoria do entÃ£o senadorMarcelo Crivella(PRB-RJ), 
hoje ministro da Pesca, e relatoria do senador CristÃ³vÃ£o Buarque ( PDT-DF). A 
proposta Ã© isentar os professores com pÃ³s-graduaÃ§Ã£o do pagamento do imposto 
de renda, quando no acÃºmulo de funÃ§Ãµes, por um perÃ-odo de 15 anos.
da rede pÃºblica se aperfeiÃ§oem e obtenham grau de pÃ³s-graduaÃ§Ã£o, jÃ¡ que, 
alÃ©m da titulaÃ§Ã£o, os docentes gozarÃ£o de razoÃ¡vel compensaÃ§Ã£o financeira
pelo sacrifÃ-cio despendido para a conclusÃ£o do curso!".
Para o senador CristÃ³vÃ£o, a proposta da forma que estÃ¡ Ã© vÃ¡lida, mas ainda 
nÃ£o Ã© a ideal. "Eu continuo achando que a melhor ideia Ã© dar um salÃ¡rio 
realmente decente para os professores", disse. O senador sugeriu tambÃ©m ampliar
a isenÃ§Ã£o ou o pagamento menor de IR a todos os professores da educaÃ§Ã£o 
bÃ¡sica pÃºblica.
O projeto agora serÃ¡ encaminhado Ã  ComissÃ£o de ConstituiÃ§Ã£o e JustiÃ§a 
(CCJ), em carÃ¡ter terminativo e, portanto, nÃ£o precisa passar pelo plenÃ¡rio 
do Senado.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-1-concurso-cultural-educonexao-premia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 1Âº Concurso Cultural EduconexÃ£o premia alunos e instituiÃ§Ãµes de ensino

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Com o tema O mundo pode ser melhor?,o portalNET EducaÃ§Ã£olanÃ§a o 1Âº Concurso 
Cultural EduconexÃ£o, com inscriÃ§Ãµes abertas atÃ© 5 de novembro. Podem 
participar jovens de 14 a 19 anos vinculados a instituiÃ§Ãµes de ensino (escolas
pÃºblicas ou privadas, ONGs, fundaÃ§Ãµes e institutos), que deverÃ£o produzir um
vÃ-deo de atÃ© 2 minutos de duraÃ§Ã£o mostrando como podem contribuir para um 
mundo melhor.
As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas em grupos compostos por um professor mediador e
atÃ© cinco alunos. O objetivo Ã© estimular a utilizaÃ§Ã£o de novas tecnologias 
em sala de aula e incentivar a expressÃ£o audiovisual de forma colaborativa.
Os vÃ-deos serÃ£o recebidos pelo portal NET EducaÃ§Ã£o e uma comissÃ£o julgadora
escolherÃ¡ 20 semifinalistas, que ficarÃ£o disponÃ-veis para votaÃ§Ã£o pÃºblica 
e escolha de 6 finalistas. A ComissÃ£o Julgadora apontarÃ¡, entÃ£o, os trÃªs 
vÃ-deos vencedores, que serÃ£o premiados com um cÃ¢mera fotogrÃ¡fica para cada 
integrante. A escola ou instituiÃ§Ã£o de ensino tambÃ©m serÃ¡ premiada com um 
projetor.

Fonte: Portal Aprendiz
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a-pedagogia-dos-antigos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A pedagogia dos antigos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A pedagogia dos antigos
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-sala-de-leitura-e-espaco-de-autonomia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Sala de Leitura Ã© espaÃ§o de autonomia
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola a Sala de Leitura fica aberta, alunos e professores podem 
utilizar o espaÃ§o a qualquer momento. A professora Solange organiza o acervo e 
disponibiliza um livro de emprÃ©stimos , onde os alunos e professores anotam os 
livros que utilizam e retiram para leitura. A professora Gwendolyn aproveita 
para mostrar aos seus alunos como utilizar o espaÃ§o e aproveitar cada momento.

[FOTO]

Alunos escolhendo suas leituras
[FOTO]

[FOTO]

Alunos registrando no livro de emprÃ©stimos
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Apoio ao Professor  Como fazer a matrÃ-cula

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Apoio ao Professor  Como fazer a matrÃ-cula
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arvore-da-leitura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Ãrvore da leitura.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 Dia ensolarado de setembro, a turma da prpofessora Claudia Marques resolveu ter
uma aula diferente. A professora e seus alunos foram para o quintal da escola, 
ao som de uma bela mÃºsica instrumental, foram fazer leituras Ã  sombra de uma 
Ã¡rvore , cheia de livros e com muita imaginaÃ§Ã£o os alunos passaram uma manhÃ£
agradÃ¡vel de conhecimento. Os livros foram cuidadosamente selecionados pela 
professora Solange (responsÃ¡vel pela Sala de Leitura) e a leitura foi mediada 
pela prÃ³pria professora da turma.ooooooooooooo IdÃ©ia que pode ser replicada 
para todas as turmas, e entrar na rotina da escola, amamos o dia.

 postado pela aluna Eduarda da turma 1203
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Linda proposta de trabalho. JÃ¡ fiz parecido com meus alunos mas uma pena nÃ£o 
ter um espaÃ§o tÃ£o gostoso como esse de vocÃªs. Os alunos pela carinha deles 
amaram. ParabÃ©ns professoras. bjÃ£o da profÂª MÃ´nica(sala de leitura)

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, minha equipe Ã© realmente maravilhosa!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
avaliacao-diagnostica-de-leitura-e-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AvaliaÃ§Ã£o DiagnÃ³stica de Leitura e de Escrita do 4Âº, 5Âº e 6Âº Anos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Conforme informado anteriormente, encaminhamos, em anexo,
as orientaÃ§Ãµes para a aplicaÃ§Ã£o da AvaliaÃ§Ã£o DiagnÃ³stica de Leitura e de 
Escrita do 4Âº, 5Âº e 6Âº Anos.
2. Em caso de dÃºvidas e/ou necessidade de
outras informaÃ§Ãµes, pedimos entrar em contato com a GerÃªncia de Ensino 
Fundamental Da E/SUBE/CED, pelo telefone 2976.2294 ou pelo e-mail 
gefsme@rioeduca.net.I.
OrientaÃ§Ãµes Gerais:
A AvaliaÃ§Ã£o DiagnÃ³stica do 4Âº, 5Âº e 6Âº Anos serÃ¡
     composta de duas provas: uma de Leitura e outra de Escrita.
CaberÃ¡ ao Professor orientar a realizaÃ§Ã£o da prova, de
     forma geral. 
O aluno deverÃ¡ realizar a prova, fazendo a leitura de
     cada enunciado e de cada uma das opÃ§Ãµes de resposta.
O aluno deverÃ¡ assinalar apenas uma opÃ§Ã£o correta. 
Ao final da Prova de Leitura, o aluno deverÃ¡ ser
     orientado, pelo Professor, a marcar suas respostas no cartÃ£o-resposta. 
A AvaliaÃ§Ã£o DiagnÃ³stica deverÃ¡ ser inserida no DESESC,
     impreterivelmente, atÃ© o prÃ³ximo dia 17 de setembro.
ATENÃ‡ÃƒO: os alunos que NÃƒO REALIZARÃƒO as provas (alunos com conceitos R, B e
MB), NÃƒO
     TERÃƒO lanÃ§amentos no sistema, ficando
     os referidos campos sem preenchimento.

II.
Das Provas:

1. AvaliaÃ§Ã£o de Leitura 
A AvaliaÃ§Ã£o DiagnÃ³stica de Leitura apresentarÃ¡ 10
     (dez) questÃµes de mÃºltipla escolha organizadas a partir dos seguintes
     descritores: 

NÃšMERO DA QUESTÃƒO
DESCRITOR1
Localizar uma informaÃ§Ã£o
  explÃ-cita em um texto.
2Identificar
  finalidades e funÃ§Ãµes da leitura em funÃ§Ã£o do reconhecimento do suporte, 
do
  gÃªnero e da sua contextualizaÃ§Ã£o. 
3Interpretar texto
  com auxÃ-lio de material grÃ¡fico diverso. 
4
Inferir uma informaÃ§Ã£o
  implÃ-cita em um texto.
5Identificar
  o assunto de um texto.6
Localizar uma informaÃ§Ã£o
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  explÃ-cita em um texto.7
Inferir
  uma informaÃ§Ã£o implÃ-cita em um texto. 
8
Inferir
  uma informaÃ§Ã£o implÃ-cita em um texto. 
9
Localizar uma informaÃ§Ã£o
  explÃ-cita em um texto.
10
Reconhecer
  o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
  expressÃ£o.

2. AvaliaÃ§Ã£o de Escrita 

A AvaliaÃ§Ã£o DiagnÃ³stica de Escrita serÃ¡ composta de 02
     (duas) questÃµes cujos critÃ©rios estÃ£o relacionados abaixo. 
O professor deverÃ¡ lanÃ§ar no DESESC a pontuaÃ§Ã£o de
     cada uma das questÃµes da prova (QuestÃ£o 1 e QuestÃ£o 2).

2.1
CritÃ©rios de correÃ§Ã£o - Prova de Escrita

QUESTÃƒO
1 

INDICADORES

PONTUAÃ‡ÃƒO

Preencher
  com as informaÃ§Ãµes solicitadas na ficha.
4 = Preenche,
  corretamente, todos os dados solicitados.
3 = Preenche, com erros,
  todos os dados solicitados.
2 = Preenche,
  corretamente, parte dos dados solicitados.
1 = Preenche, com erros,
  parte dos dados solicitados.
0 = NÃ£o preenche. 
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QUESTÃƒO
2 

INDICADORES

PONTUAÃ‡ÃƒO
I. Utilizar elementos de
  apresentaÃ§Ã£o do texto: redige,
  utilizando as caracterÃ-sticas especÃ-ficas do gÃªnero
  textual diÃ¡rio.1. Emprego da primeira
  pessoa.2. Uso do pretÃ©rito.

2 = Atende.
1 = Atende parcialmente.
0 = NÃ£o atende.
II. Desenvolver o texto
  a partir do tema proposto. 

1 = Desenvolve.
0 = NÃ£o desenvolve.

III. Apresentar uma
  sequÃªncia lÃ³gica na descriÃ§Ã£o dos fatos. 

2 = Apresenta.
1 = Apresenta
  parcialmente.
0 = NÃ£o apresenta.
IV. Utilizar a escrita
  como sistema de representaÃ§Ã£o, respeitando os aspectos linguÃ-sticos: 
1. uso adequado do
  vocabulÃ¡rio; 2. ortografia - relaÃ§Ã£o grafema/fonema,
  espaÃ§amento entre palavras, uso de maiÃºsculas, acentuaÃ§Ã£o; 3. pontuaÃ§Ã£o 
- ponto
  final, ponto de exclamaÃ§Ã£o, ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula. 4. 
concordÃ¢ncia nominal
  e verbal (relaÃ§Ãµes morfossintÃ¡ticas).
2 = Utiliza.
1 = Utiliza
  parcialmente, sem prejuÃ-zo da compreensÃ£o global do texto.
0 = NÃ£o utiliza.

Obs.: Lembramos que estes sÃ£o parÃ¢metros
bÃ¡sicos de correÃ§Ã£o. O Professor deverÃ¡ atribuir a pontuaÃ§Ã£o com base 
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nesses
parÃ¢metros e apÃ³s anÃ¡lise da produÃ§Ã£o de seu aluno.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeminÃ¡rio Internacional de Bibliotecas CientÃ-ficas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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brasil-tem-rodada-de-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Brasil tem rodada de educaÃ§Ã£o empreendedora - vida - educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Brasil tem rodada de educaÃ§Ã£o empreendedora - vida - educacao - EstadÃ£o
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<POSTAGEM>
capes-abre-concurso-publico-para-140.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Capes abre concurso pÃºblico para 140 vagas com salÃ¡rios de atÃ© R$ 8.124  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A CoordenaÃ§Ã£o de AperfeiÃ§oamento de Pessoal de NÃ-vel Superior (Capes), 
vinculada ao MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o, realiza concurso pÃºblico para 140 vagas
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em cargos de nÃ-vel mÃ©dio e superior. As vagas sÃ£o para atuaÃ§Ã£o na sede em 
BrasÃ-lia.
No nÃ-vel mÃ©dio hÃ¡ 70 chances para assistente em ciÃªncia e tecnologia 1, com 
salarÃ-o de R$ 2.711,33. JÃ¡ os cargos de nÃ-vel superior sÃ£o de analista em 
ciÃªncia e tecnologia jÃºnior I - formaÃ§Ã£o geral (63 vagas); analista em 
ciÃªncia e tecnologia jÃºnior I - formaÃ§Ã£o arquivologia (1); analista em 
ciÃªncia e tecnologia jÃºnior I - formaÃ§Ã£o biblioteconomia (2) e analista em 
ciÃªncia e tecnologia jÃºnior I - formaÃ§Ã£o contabilidade (4).
O salÃ¡rio de nÃ-vel superior Ã© de R$ 4.925,68 para quem tem graduaÃ§Ã£o, R$ 
5.747,68 para candidatos com especializaÃ§Ã£o/aperfeiÃ§oamento, R$ 6.526,68 para
mestrado e R$ 8.124,68 com doutorado.
As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas pelo site do 
Cespe/UnB,www.cespe.unb.br/concursos/capes_12, das 10h do dia 16 de outubro atÃ©
6 de novembro. As taxas sÃ£o de R$ 60 para analista e de R$ 50 para assistente.
A seleÃ§Ã£o terÃ¡ provas objetivas, prova prÃ¡tica discursiva e avaliaÃ§Ã£o de 
tÃ-tulos. Os exames devem ser realizados em 16 de dezembro,em locais que serÃ£o 
divulgados em 7 de dezembro.

Leia 
mais:http://extra.globo.com/emprego/concursos/capes-abre-concurso-publico-para-1
40-vagas-com-salarios-de-ate-8124-6221602.html#ixzz27wdPRUf9
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<POSTAGEM>
cefetrj-vai-sediar-feira-de-estagio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cefet/RJ vai sediar feira de estÃ¡gio voltada para Ã¡rea tecnolÃ³gica  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EstÃ¡ procurando oportunidades de estÃ¡gio e emprego na Ã¡rea de tecnologia? Uma
boa oportunidade para conseguir uma entrevista serÃ¡ na Feira de EstÃ¡gio e 
Emprego do Cefet/RJ, que acontecerÃ¡ entre 25 e 27 de setembro. SerÃ£o 
oferecidas mais de 4 mil vagas.
O evento estarÃ¡ aberto das 10h Ã s 18h, na Unidade MaracanÃ£. EstÃ¡ prevista a 
presenÃ§a de empresas como Odebrecht, Gerdau, Mills, Chemtech, Globosat e 
Cosan.Feira de EstÃ¡gio e Emprego Cefet/RJData: de 25 a 27 de setembroHorÃ¡rio: 
das 10h Ã s 18hLocal: Unidade MaracanÃ£ (Av. MaracanÃ£, 229)

Leia 
mais:http://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-de-calouro/cefetrj-vai-sediar
-feira-de-estagio-voltada-para-area-tecnologica-6162250.html#ixzz27KbMJWpx
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CEO escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CEO escolar
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CiÃªncias PolÃ-ticas na Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais uma disciplina?

Raquel JÃºnia - Escola PolitÃ©cnica de SaÃºde
Joaquim VenÃ¢ncio (EPSJV/Fiocruz)

PL propÃµe inclusÃ£o da matÃ©ria no currÃ-culo escolar. Para educadores, escola 
Ã© lugar da polÃ-tica, mas nÃ£o como disciplina.
[FOTO]
O projeto de lei 7746/2010 inclui no currÃ-culo obrigatÃ³rio do ensino mÃ©dio a 
disciplina ciÃªncias polÃ-ticas. De autoria do deputado federal Ronaldo Caiado 
(DEM/GO), a proposta sugere que seja ensinado aos estudantes conteÃºdo tÃ©cnico 
e nÃ£o partidÃ¡rio, relacionado Ã  histÃ³ria do voto no Brasil, atribuiÃ§Ãµes 
dos cargos polÃ-ticos, diferenÃ§as entre os poderes legislativo, executivo e 
judiciÃ¡rio, entre outros assuntos. O projeto alteraria a Lei de Diretrizes e 
Bases da EducaÃ§Ã£o (LDB), que jÃ¡ foi modificada recentemente para a inclusÃ£o 
das disciplinas obrigatÃ³rias de sociologia e filosofia.

De acordo com o site da Universidade de BrasÃ-lia (Unb), que oferece um curso de
graduaÃ§Ã£o em CiÃªncia PolÃ-tica, o estudo dessa Ã¡rea de conhecimento envolve 
diversas disciplinas das ciÃªncias humanas, como HistÃ³ria, Geografia, Filosofia
e Antropologia. Ainda segundo a universidade, o cientista polÃ-tico Ã© alguÃ©m 
que conhece profundamente a histÃ³ria dos processos polÃ-ticos e tem habilidades
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para definir tendÃªncias e sugerir caminhos. O deputado Ronaldo Caiado, ao 
propor que a disciplina seja obrigatÃ³ria, argumenta que a mudanÃ§a contribuiria
para o aperfeiÃ§oamento do processo democrÃ¡tico. Os eleitores estarÃ£o mais 
capacitados para entenderem a realidade polÃ-tica Ã  sua volta. Atualmente 
muitos eleitores votam sem saber a atribuiÃ§Ã£o dos cargos polÃ-ticos, defende 
na justificativa do projeto de lei. O deputado completa: Ã‰ importante que o 
brasileiro saiba quais as atribuiÃ§Ãµes de um governador, de um deputado 
federal, pois se estes o representam, Ã© imprescindÃ-vel que se saiba em que 
dimensÃ£o da atuaÃ§Ã£o polÃ-tica eles estÃ£o. Assim, o eleitor terÃ¡ maior 
noÃ§Ã£o da realidade em que estÃ¡ inserido, o que o levaria a um maior 
discernimento para votar.

Ao contrÃ¡rio do que pensa o deputado, o filÃ³sofo e professor-pesquisador da 
Escola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio (EPSJV/Fiocruz) ClÃ¡udio Gomes 
acredita que a filosofia e a sociologia sÃ£o suficientes para trabalhar esses 
temas. Para esse conteÃºdo tÃ©cnico nÃ£o precisaria de ciÃªncia polÃ-tica, a 
sociologia daria conta em um mÃªs, aposta. ClÃ¡udio considera tambÃ©m que nÃ£o 
hÃ¡ mais espaÃ§o no ensino mÃ©dio para mais uma disciplina. Ficar entulhando o 
ensino mÃ©dio com mais disciplinas a cada ano Ã© um grande erro. Mas
nÃ£o basta dizer que nÃ£o hÃ¡ mais espaÃ§o: essas ideias partem sempre do 
princÃ-pio de que o conhecimento Ã© apenas informaÃ§Ã£o , afirma.

O professor da Faculdade de EducaÃ§Ã£o da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj) e tambÃ©m do Programa de PÃ³sgraduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o 
Profissional em SaÃºde da EPSJV/Fiocruz, GaudÃªncio Frigotto, tem a mesma 
opiniÃ£o. Vamos inchando o currÃ-culo cada vez mais. Agora mesmo estava lendo no
jornal uma reportagem que dizia que uma escola pÃºblica estava iniciando um 
projeto de educaÃ§Ã£o financeira proposto pela CVM [ComissÃ£o de Valores 
MobiliÃ¡rios], pelo Banco Central, pela Bovespa. Isso significa exatamente 
educar para novos acionistas. A histÃ³ria, a sociologia, a filosofia e outras 
disciplinas do ensino bÃ¡sico jÃ¡ dÃ£o um fundamento para entender o homem na 
sociedade e o homem dentro das relaÃ§Ãµes sociais, opina.

Para alÃ©m da falta de espaÃ§o no currÃ-culo, GaudÃªncio acredita tambÃ©m que 
hÃ¡ um equÃ-voco na proposta do deputado de inclusÃ£o de ciÃªncias polÃ-ticas no
currÃ-culo do ensino mÃ©dio. Querer dar um curso de ciÃªncia polÃ-tica como 
tÃ©cnica Ã© um contra-senso em si. A polÃ-tica nÃ£o Ã© uma tÃ©cnica, Ã© uma 
relaÃ§Ã£o social, de classes, uma arena de conflito numa sociedade de classes. A
concepÃ§Ã£o que essa disciplina pretende passar sobre a polÃ-tica nÃ£o Ã© a 
Ãºnica; Ã© justamente a que busca alienar o estudante chegando Ã  conclusÃ£o de 
que a
polÃ-tica Ã© coisa de especialistas e tÃ©cnicos, critica.

Para GaudÃªncio, uma escola que tem uma proposta pedagÃ³gica de formaÃ§Ã£o a 
partir de uma leitura crÃ-tica do mundo pode garantir a discussÃ£o polÃ-tica 
atÃ© em disciplinas como a matemÃ¡tica. O educador ressalta que matÃ©rias como 
histÃ³ria, sociologia e filosofia sÃ£o mais gerais e apresentam conteÃºdos que 
sÃ£o fundamentais, ao contrÃ¡rio da ciÃªncia polÃ-tica com o viÃ©s tÃ©cnico 
apresentado no projeto de lei. Mas tambÃ©m no ...

TEXTO COMPLETO NESTE 
ENDEREÃ‡O:http://debatendo-a-educacao.blogspot.com.br/2012/09/ciencias-politicas
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-na-escola.html
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
classroom-tv-reune-videoaulas-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Classroom TV reÃºne videoaulas de universidades renomadas - vida - educacao - 
EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Classroom TV reÃºne videoaulas de universidades renomadas - vida - educacao - 
EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-professor-cefet-rj.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso para professor CEFET RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Diretor Geral do Centro Federal de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica Celso Suckow da 
Fonseca - CEFET/RJ, por meio da

CoordenaÃ§Ã£o de Concursos (CCONC), torna pÃºblica a realizaÃ§Ã£o de Processo 
Seletivo Simplificado para a contrataÃ§Ã£o

de PROFESSOR SUBSTITUTO para atender a necessidade temporÃ¡ria de excepcional 
interesse pÃºblico, de acordo com

 a Lei nÂº 8.745/93 e suas alteraÃ§Ãµes, nas Unidades e Ãreas de Conhecimento 
constantes do Anexo I, respeitados os

limites e as condiÃ§Ãµes fixados em ato conjunto dos MinistÃ©rios do 
Planejamento, de OrÃ§amento e GestÃ£o e da EducaÃ§Ã£o.
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1. DA INSCRIÃ‡ÃƒO

1.1. PerÃ-odo: 21 de setembro a 04 de outubro de 2012

1.2. Local e horÃ¡rio:
 Campus MaracanÃ£: CoordenaÃ§Ã£o de Concursos (Rua General Canabarro, 552, 
MaracanÃ£ - Rio de Janeiro/RJ),

das 10h Ã s 16h.
 Campus Nova IguaÃ§u: Estrada de AdrianÃ³polis, 1317, Santa Rita - Nova 
IguaÃ§u/RJ, das 10 Ã s 16 horas.
 Campus ItaguaÃ-: Rod. Mario Covas, Quadra J, Lote

J2, Distrito Industrial de ItaguaÃ- (Trevo da Entrada da Cidade), das 14 Ã s 20 
horas.
 Campus PetrÃ³polis: Rua do Imperador, 971, Cetro - PetrÃ³polis/RJ, das
 Unidade Angra dos Reis: (Rua do Areal, s/n - Parque Mambucaba, Angra dos 
Reis/RJ), das 10 Ã s 16 horas.
 Campus Nova Friburgo: Av. Gov. Roberto Silveira, nÂº 1900, Prado - Nova 
Friburgo/RJ das 10 Ã s 16 horas.
 Campus ValenÃ§a: : Rua VoluntÃ¡rios da PÃ¡tria, 30, Belo Horizonte - 
ValenÃ§a/RJ, das 10 Ã s 16 horas.

Maiores informaÃ§Ãµes no link abaixo:

http://noticias.cefet-rj.br/wp-content/uploads/2012/03/edital-07-20122.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-premia-tecnologias-sociais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso premia tecnologias sociais inovadoras

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Com o objetivo de identificar a criaÃ§Ã£o de tecnologias sociais inovadoras 
voltadas para a promoÃ§Ã£o da saÃºde, educaÃ§Ã£o e meio ambiente, o Instituto 3M
abre inscriÃ§Ãµes para a 5Âº ediÃ§Ã£o do PrÃªmio Instituto 3M para Estudantes 
UniversitÃ¡rios.A organizaÃ§Ã£o vai premiar, em parceria com a AlfaSol e o 
UniSol, o projeto vencedor com atÃ© R$ 30 mil em apoio financeiro, durante um 
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ano, para viabilizar sua implementaÃ§Ã£o. As inscriÃ§Ãµes podem ser feitas atÃ© 
3 de dezembro de 2012.
Os estudantes podem acessar o regulamento e se inscrever, preenchendo uma ficha 
eletrÃ´nica no sitewww.instituto3M.org.br/premio. As inscriÃ§Ãµes e o envio dos 
projetos podem ser feitas em momentos diferentes, atÃ© o prazo limite de 
inscriÃ§Ã£o (3 de dezembro de 2012). Os projetos deverÃ£o ser enviados em 
arquivo eletrÃ´nico para o e-mailpremioinstituto3m@unisol.org.br. A cerimÃ´nia 
de premiaÃ§Ã£o acontecerÃ¡ no inÃ-cio de 2013.
EstÃ£o aptos para se inscrever estudantes universitÃ¡rios de todo o Brasil e de 
qualquer curso de graduaÃ§Ã£o. Os projetos poderÃ£o ser inscritos 
individualmente ou em equipe e deverÃ£o contar com a orientaÃ§Ã£o de um docente 
em exercÃ-cio da mesma InstituiÃ§Ã£o de Ensino Superior (IES), que terÃ¡ a 
responsabilidade de acompanhar e orientar o participante e/ou a equipe. Em 2011,
o Instituto recebeu 165 projetos de estudantes de todo paÃ-s.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confira-os-editais-da-pos-graduacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Confira os Editais da PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o 2012/2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
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conheca-bons-resultados-das-escolas-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ConheÃ§a bons resultados das escolas de educaÃ§Ã£o integral

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A escola pode extrapolar seus limites e ir muito alÃ©m de seus muros e ocupar 
tambÃ©m as ruas e bairros da cidade. Na chamada educaÃ§Ã£o integral, os 
professores podem atuar como educadores comunitÃ¡rios e ajudar a identificar 
demandas, mapear espaÃ§os, pessoas e oportunidades que possam se tornar 
parceiros na construÃ§Ã£o de trilhas educativas; os alunos podem aprender os 
conteÃºdos curriculares a partir de vivÃªncias em diferentes espaÃ§os como na 
praÃ§as, quadras de esportes, lojas, igrejas, postos de saÃºde etc.Leia mais:
EducaÃ§Ã£o integral extrapola os limites da escola
O conceito vem se tornando cada vez mais frequente devido Ã  divulgaÃ§Ã£o de 
iniciativas bem sucedidas desenvolvidas em diferentes municÃ-pios. No Rio de 
Janeiro, por exemplo, o GinÃ¡sio Experimental Carioca estÃ¡ trabalhando a 
multidisciplinaridade dos professores; em Belo Horizonte, as parcerias entre 
escolas e universidades preparam os professores do futuro por meio de 
experiÃªncias chÃ£o-escola. JÃ¡ em Apucarana, o modelo de educaÃ§Ã£o integral Ã©
obrigatÃ³rio em todas as escolas municipais; enquanto em Sorocaba, as atividades
do contraturno seguem o conceito de cidade educadora.
GinÃ¡sio Experimental Carioca
Criado em 2011, o modelo de educaÃ§Ã£o integral doGinÃ¡sio Experimental 
Cariocavem sendo desenvolvido em 19 escolas pÃºblicas da cidade do Rio de 
Janeiro e a estimativa Ã© chegar a 28, em 2013. A iniciativa Ã© realizada 
especificamente com alunos de 7o, 8oe 9oanos e jÃ¡ vem colhendo frutos. No 
Ãºltimo Ideb, quatro das dez melhores escolas da rede municipal eram ginÃ¡sios 
experimentais. Na cidade, a rede de educaÃ§Ã£o Ã© composta por 1.062 escolas, 
sendo que 416 sÃ£o de fundamental II. PrecisÃ¡vamos experimentar em algumas 
escolas para ver o que poderia ser feito no restante da rede, afirma HeloÃ-sa 
Mesquita, coordenadora do projeto.
Uma das novidades do modelo de ensino sÃ£o as disciplinas diferenciadas. Algumas
sÃ£o optativas, criadas para completar de forma lÃºdica o conteÃºdo tradicional,
como Ã© o caso das disciplinas de robÃ³tica, ciclos de leitura, teatro, cinema 
ou sexo e rock n rol - nesta Ãºltima, por exemplo, os alunos aprendem conteÃºdos
sobre cuidado com o corpo e o uso de drogas.
Apucarana, ParanÃ¡
EmApucarana - a 365 km da capital Curitiba -, no ParanÃ¡, a experiÃªncia de 
educaÃ§Ã£o integralfoi estabelecida em lei pela cÃ¢mara municipal hÃ¡ dez anos. 
Hoje, as 38 escolas de ensino fundamental I seguem um currÃ-culo que leva os 
mais de 11 mil alunos a se apropriarem de outros espaÃ§os da cidade. EducaÃ§Ã£o 
integral no nosso contexto tem sido um exercÃ-cio de centralidade da educaÃ§Ã£o,
colocar efetivamente a educaÃ§Ã£o como centro motor do desenvolvimento de uma 
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comunidade, de uma sociedade, afirma Claudio Silva atual secretÃ¡rio especial de
educaÃ§Ã£o superior, que trabalhou nos Ãºltimos sete anos como secretÃ¡rio de 
educaÃ§Ã£o de Apucarana.
Essas mudanÃ§as aconteceram nÃ£o apenas pela ampliaÃ§Ã£o da carga horÃ¡ria 
-ampliada para nove horas diÃ¡rias -, mas principalmente a partir da 
aproximaÃ§Ã£o dos pais da escola (por meio de associaÃ§Ãµes) e atravÃ©s 
parcerias com clubes sociais, postos de serviÃ§o e universidades.
Uma iniciativa realizada no municÃ-pio foi a instalaÃ§Ã£o estratÃ©gica de 30 
mini-postos de saÃºde prÃ³ximos Ã s escolas. As crianÃ§as sÃ£o levadas para 
serem atendidas com regularidade o que faz com que a educaÃ§Ã£o integral se 
torne, de certa forma, uma economia para municÃ-pio. Com esse acompanhamento, as
crianÃ§as tendem a ter menos problemas de saÃºde, afirma Silva. AlÃ©m disso, os 
dentistas dos postos, assumem tambÃ©m o papel de professor. Eles entram na sala 
de aula, orientam as crianÃ§as, que passam a ter uma regularidade nos 
consultÃ³rios odontolÃ³gicos, completa.
O modelo trouxe melhorias no ensino do municÃ-pio. Ã‰ o que aponta os dados do 
Ãºltimo Ideb, que mostra que as escolas estÃ£o todas acima da mÃ©dia nacional, 
de 5,5%. Os melhores resultados foram das unidades localizadas na periferia, 
consideradas campeÃ£s por alcanÃ§arem a mÃ©dia de 7,5%. A melhora tambÃ©m Ã© 
refletida na evasÃ£o escolar, praticamente zero.Cidades educadoras
Outra experiÃªncia bem sucedida acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
Inspirado pelaAssociaÃ§Ã£o Cidade Escola Aprendizcom o conceito de bairro-escola
- ao envolver a comunidade em um processo educativo -, o programa desenvolvido 
em BH se tornou exemplo de cidade-educadora. Conhecido comoEscola Integrada, o 
projeto vem sendo desenvolvido desde 2004, por meio de parcerias entre 
prefeitura, fundaÃ§Ãµes, ONGs e instituiÃ§Ãµes de ensino superior. O programa 
abrange cerca de 65 mil estudantes do 1oao 9odo ensino fundamental, que, durante
nove horas diÃ¡rias, realizam trilhas educativas e participam de atividades 
culturais, esportivas e de formaÃ§Ã£o cidadÃ£.
Segundo Natacha Costa, diretora geral da AssociaÃ§Ã£o Cidade Escola Aprendiz, o 
diferencial do programa Ã© que os educadores das comunidades tÃªm a figura de um
professor comunitÃ¡rio que Ã© o gestor de todo o programa na escola. Os 
educadores ajudam a reconhecer os saberes de arte, cultural e esporte da 
comunidade, pois eles estÃ£o no cotidiano das crianÃ§as, afirma.
Para reforÃ§ar a ideia de redes, a secretaria de educaÃ§Ã£o realiza parcerias 
com onze universidades para trabalhar com estudantes de cursos de extensÃ£o e 
licenciatura. A iniciativa possibilita, por exemplo, que universitÃ¡rios da 
Ã¡rea de mÃºsica trabalhem musicalizaÃ§Ã£o na escola ou que alunos das faculdade
de jornalismo ministrem oficinas de rÃ¡dio ou jornal escolar. Os estudantes 
desenham propostas de atividades, montam portfÃ³lios e as escolas escolhem quais
atividades vÃ£o desenvolver, enquanto as universidades dÃ£o supervisÃ£o os 
estudantes, afirma Natacha.Oficina do Saber de Sorocaba
JÃ¡ em Sorocaba, no interior de SÃ£o Paulo, hÃ¡ cinco anos, o projetoEscola em 
Tempo Integral-Oficina do Saberleva atividades em contraturno para mais de 20 
escolas de regiÃµes vulnerÃ¡veis em quatro bairros da cidade, atingindo 10% da 
rede municipal. Depois do turno tradicional, os estudantes, de 7 a 10 anos, 
almoÃ§am na escola e de tarde realizam oficinas esportivas, culturais e outras 
atividades de reforÃ§o.
A diferenÃ§a Ã© que os espaÃ§os de aprendizagem nÃ£o se limitam Ã  sala de aula 
em estrutura formal de ensino. As atividades acontecem em praÃ§as, parques, 
quadra de esportes, igrejas, seguindo o mesmo conceito do programa Cidade 
Educadora.
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Neste ano, o programa passou a contar tambÃ©m com o trabalho de universitÃ¡rios 
da Fefiso (Faculdade de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica) e da Academia de Ensino Superior, 
alÃ©m de alunos da Uniso (Universidade de Sorocaba), que atuam como 
estagiÃ¡rios. A rede com a universidade contribui para a formaÃ§Ã£o do educador 
do futuro, fornecendo uma formaÃ§Ã£o no chÃ£o-escola. No fundo Ã© um ciclo 
virtuoso que estÃ¡ sendo criado na cidade entre futuros professores, comunidade,
coordenadores e alunos, afirma Natacha.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ctcpuc-rio-oferece-bolsa-integral-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CTC/PUC-Rio oferece bolsa integral para as carreiras de MatemÃ¡tica, FÃ-sica e 
QuÃ-mica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Centro TÃ©cnico CientÃ-fico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), por meio dos 
Departamentos de FÃ-sica, QuÃ-mica e MatemÃ¡tica, abre inscriÃ§Ãµes gratuitas 
para a prova Desafios 2012. A iniciativa acontece pelo quinto ano consecutivo 
com o objetivo de oferecer bolsa integral aos dois melhores de cada uma das 
trÃªs carreiras.
As provas serÃ£o realizadas na PUC-Rio, nos dias 20 (FÃ-sica e QuÃ-mica) e 21 
(MatemÃ¡tica)de outubro, e as inscriÃ§Ãµes se encerram em 19 de outubro.Mas os 
candidatos tambÃ©m devem se inscrever no Vestibular da PUC-Rio 2013, cujo prazo 
se encerra em 16 de setembro.
As inscriÃ§Ãµes devem ser feitas nositee os interessado podem fazer quantas 
provas quiserem. Para ter direito Ã  bolsa, os alunos tambÃ©m devem ser 
aprovados no Vestibular PUC-Rio (opÃ§Ã£o pelo Ciclo BÃ¡sico do CTC) ou no ENEM 
2012.
Os exames seguem o mesmo padrÃ£o adotado nas olimpÃ-adas nacionais, com 
exercÃ-cios desafiadores e dinÃ¢micos. Os vencedores dos Desafios 2012 poderÃ£o 
receber tambÃ©m benefÃ-cios adicionais, dependendo do desempenho acadÃªmico. 
Cada curso dispÃµe ainda de uma bolsa integral adicional para medalhistas nas 
respectivas OlimpÃ-adasBrasileirasde FÃ-sica, MatemÃ¡tica e QuÃ-mica.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-extensao-educacao-para-as.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Página 771



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

Curso de ExtensÃ£o " EducaÃ§Ã£o para as relaÃ§Ãµes Ã‰tnico-raciais"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Dica da professora Glaucia (turma 1501)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-para-se-proteger-dos-perigos-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dicas para se proteger dos perigos da Internet - EducaÃ§Ã£o - O Dia Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dicas para se proteger dos perigos da Internet - EducaÃ§Ã£o - O Dia Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-abrira-1500-vagas-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o abrirÃ¡ 1.500 vagas para inspetores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Para quebrar o jejum de 19 anos sem concursos pÃºblicos para o cargo de inspetor
escolar, a Secretaria estadual de EducaÃ§Ã£o prepara a reformulaÃ§Ã£o da 
carreira e a abertura de 1.500 vagas, com exigÃªncia de nÃ-vel mÃ©dio. Segundo o
subsecretÃ¡rio de GestÃ£o de Recursos Humanos, Luiz Carlos Becker, a 
remuneraÃ§Ã£o oferecida aos novos servidores serÃ¡ de mil reais, para uma 
jornada de 40 horas semanais. HÃ¡ ainda a previsÃ£o de gratificaÃ§Ãµes.
Como o EXTRA informou nesta quarta-feira, a EducaÃ§Ã£o vai contratar tambÃ©m mil
professores, com cargas de 16 e 30 horas semanais. Os salÃ¡rios sÃ£o de R$ 
1.001,82 (16 horas) ou R$ 1.878,40 (30 horas). Para concorrer, serÃ¡ preciso ter
licenciatura na Ã¡rea.
Outras 800 oportunidades serÃ£o abertas num concurso que a Secretaria estadual 
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de Planejamento prepara para a carreira executiva (setor de administraÃ§Ã£o de 
todos os Ã³rgÃ£os do estado). HaverÃ¡ vagas de assistente (nÃ-vel mÃ©dio e 
salÃ¡rio de mil reais) e analista executivo (superior e renda de R$ 2 
mil).Cargo:O inspetor de alunos monitora os estudantes nas escolas da rede 
pÃºblica.NÃºmero de vagas:A carÃªncia atual Ã© de 1.500 profissionais, mas o 
nÃºmero ainda pode aumentar, segundo a secretaria.DistribuiÃ§Ã£o:As 
oportunidades serÃ£o para todo o estado. Algumas escolas terÃ£o apenas um 
servidor contratado.SeleÃ§Ã£o:A FundaÃ§Ã£o Ceperj deverÃ¡ ser a organizadora da 
seleÃ§Ã£o. A avaliaÃ§Ã£o dos candidatos terÃ¡ questÃµes de PortuguÃªs, 
MatemÃ¡tica, Conhecimentos Gerais e InformÃ¡tica.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-distancia-ganha-aliado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia ganha aliado tecnolÃ³gico fora da internet - vida - 
educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EducaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia ganha aliado tecnolÃ³gico fora da internet - vida - 
educacao - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educopediando-com-turma-1-303.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educopediando com a turma 1 303.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os estagiÃ¡rios da informÃ¡tica sÃ£o grandes parceiros no reforÃ§o escolar do 
CIEP. Todas as turmas sÃ£o atendidas por eles em atividades de reforÃ§o e 
escrita. As atividades acontecem na sala de informÃ¡tica com utilizaÃ§Ã£o de 
diversos recursos, especialmente com a EducopÃ©dia.

[FOTO]
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[FOTO]
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<POSTAGEM>
escolas-publicas-da-zona-norte.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolas pÃºblicas da Zona Norte conseguem bons resultados no Ideb - Jornal O 
Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escolas pÃºblicas da Zona Norte conseguem bons resultados no Ideb - Jornal O 
Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estado-fara-concurso-publico-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estado farÃ¡ concurso pÃºblico para contratar mil professores  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Estado do Rio vai ganhar o reforÃ§o de, pelo menos, mil professores, que 
cumprirÃ£o jornada de 16 ou 30 horas semanais. A Secretaria de EducaÃ§Ã£o 
informou que estÃ¡ concluindo o edital com as regras do concurso, que deve ser 
divulgado no fim de outubro. Os vencimentos sÃ£o de R$ 1.001,82 (16 horas) ou R$
1.878,40 (30 horas). Para concorrer, Ã© preciso ter licenciatura na Ã¡rea 
pretendida.
Pelo mapeamento inicial da pasta, serÃ£o mil chances, alÃ©m de formaÃ§Ã£o de um 
cadastro de reserva, mas o total de postos pode aumentar.
- Ainda vamos ter o nÃºmero com clareza, mas as mil vagas levam em conta a 
carÃªncia atual e a previsÃ£o de aposentadorias para os prÃ³ximos dois anos - 
informou o subsecretÃ¡rio de GestÃ£o de Pessoas, Luiz Carlos Becker.
As vagas serÃ£o abertas nas 12 disciplinas: Artes, CiÃªncias e Biologia, 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Filosofia, FÃ-sica, Geografia, HistÃ³ria, LÃ-ngua 
Estrangeira, LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica, QuÃ-mica e Sociologia. Para 
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MatemÃ¡tica, PortuguÃªs, Geografia, QuÃ-mica e FÃ-sica elas serÃ£o, na maioria, 
para a jornada semanal de 30 horas.
Segundo o subsecretÃ¡rio, a previsÃ£o Ã© que os docentes iniciem as atividades 
em salas de aula no prÃ³ximo ano letivo. A organizadora do concurso pÃºblico 
serÃ¡ a FundaÃ§Ã£o Ceperj.

Leia 
mais:http://extra.globo.com/emprego/concursos/estado-fara-concurso-publico-para-
contratar-mil-professores-6065509.html#ixzz26FEq1e1q
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudando-e-navegando-o-jardim-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estudando e Navegando: O Jardim do Conhecimento Colaborativo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estudando e Navegando: O Jardim do Conhecimento Colaborativo
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Flexibilidade para estudar, com a mesma qualidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Rio- Uma chance de crescer na vida estudando com flexibilidade de horÃ¡rio, 
economia,confortoe qualidade. SÃ£o vantagens como estas que atraem cada vez mais
estudantes para a graduaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia. HÃ¡ dois anos, quase 15% dos 
brasileiros matriculados na graduaÃ§Ã£o assistiam a aulas transmitidas via 
internet e o nÃºmero cresce a cada ano. Em 2005, essa proporÃ§Ã£o nÃ£o passava 
de 2,5% dos alunos. Segundo dados do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o, o nÃºmero de 
matrÃ-culas nos setores privado e pÃºblico pulou de 5.359, em 2001, para 
930.179, em 2010.
A formaÃ§Ã£o acadÃªmica Ã© um dos critÃ©rios mais utilizados na avaliaÃ§Ã£o de 
um candidato, influenciando atÃ© em promoÃ§Ãµes salariais, mas muitas vezes as 
pessoas nÃ£o conseguem realizar esse sonho por falta de tempo ou 
dinheiro.Frequentar a universidade seria impossÃ-vel para mim, que trabalho de 
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8h Ã s 20h, e quando chego em casa minha famÃ-lia precisa de atenÃ§Ã£o. O ensino
Ã  distÃ¢ncia me deu a oportunidade de mequalificarainda mais para ter cargos 
mais altos, comenta DÃ©bora Soares Leite, que estudou Pedagogia na Faculdade 
EstÃ¡cio de SÃ¡.O diploma recebido com a EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia (EAD) Ã© igual 
ao da graduaÃ§Ã£o presencial, e validado pelo MEC. No Enade (Exame Nacional 
deDesempenhode Estudantes) de 2010, os graduados em EaD tiveram, em mÃ©dia, 6,7 
pontos a mais do que os alunos de cursos presenciais, o que reflete a disciplina
dos alunos desta modalidade de ensino.Canais de apoio
O aluno do ensino a distÃ¢ncia tem a vantagem de ter acesso a vÃ¡rios canais de 
apoio para o estudo, em vez de sÃ³ contar com a ajuda do professor, como no caso
dos cursos presenciais. Ele aprende no prÃ³prio ritmo, tem muito material para 
consulta e pode acessar fÃ³runs e mestres a qualquer hora, explica, Alexandre 
Bastos, Diretor de operaÃ§Ãµes EAD da EstÃ¡cio.Sonho sem idadeNÃ£o hÃ¡ idade 
para correr atrÃ¡s de um sonho. Sylvania Machado do Carmo Farhat Benedito, 54, 
sempre quis ter um diploma, mas a morte de sua mÃ£e e o adoecimento do seu pai a
obrigou a largar os estudos. Depois, casada com trÃªs filhos, adiou o projeto de
novo. As aulas a distÃ¢ncia ofereceram as condiÃ§Ãµes ideais para ela se 
realizar. O estudo Ã© a grande heranÃ§a que se deveconquistar, define ela, que, 
formada pela EstÃ¡cio, agora faz MBA em Marketing na instituiÃ§Ã£o.
As aulas a distÃ¢ncia na EstÃ¡cio comeÃ§am mÃªs que vem. Para se inscrever, Ã© 
preciso agendar o processo seletivo em um dos pÃ³los presenciais. Os cursos 
custam R$ 247,50 ao mÃªs, com material didÃ¡tico completo. A presenÃ§a Ã© 
controlada por exercÃ-cios, participaÃ§Ã£o em fÃ³runs e atividades na Internet. 
As provas sÃ£o presenciais. As aulas ficam Ã  disposiÃ§Ã£o para o aluno assistir
quando, onde e quantas vezes quiser. SÃ£o 24 cursos oferecidos, com 
certificaÃ§Ã£o do MEC.
Fonte: Jornal O Dia
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Governo quer triplicar matrÃ-culas em programa de ensino a distÃ¢ncia atÃ© 2014

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Atender 600 mil alunos em cursos de graduaÃ§Ã£o e especializaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia 
atÃ© 2014 Ã© a meta do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Criado em 
2005 para impulsionar o nÃºmero de estudantes matriculados no ensino superior, o
projeto de educaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia mantido pelo governo federal ainda estÃ¡ 
longe da meta. Desde 2007, quando as primeiras turmas comeÃ§aram de fato suas 
aulas, 35 mil se formaram e hÃ¡ 220 mil alunos matriculados.
Na opiniÃ£o do professor JoÃ£o Carlos Teatini, que Ã© diretor de EducaÃ§Ã£o a 
DistÃ¢ncia da CoordenaÃ§Ã£o de AperfeiÃ§oamento de Pessoal de Ensino Superior 
(Capes), o PaÃ-s demorou a investir na modalidade. A educaÃ§Ã£o na modalidade a 
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distÃ¢ncia poderia estar consolidada no Brasil nÃ£o fosse o apoio tardio, ou 
mesmo a negligÃªncia, em termos de polÃ-tica pÃºblica federal de anos. Atrasamos
quase 40 anos para comeÃ§ar, afirma.
Teatini refere-se a um projeto de 1972, que ficou engavetado no Congresso 
Nacional, para criar algo como a UAB. Ele reconhece que muitas experiÃªncias de 
investimento na modalidade foram feitas ao longo dos anos. Mas, para ele, 
faltaram polÃ-ticas pÃºblicas para estimular a educaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia. 
Precisamos ampliar a oferta de vagas pÃºblicas. Em paÃ-s continental como o 
Brasil, a oferta a distÃ¢ncia nÃ£o Ã© sÃ³ uma soluÃ§Ã£o. Ã‰ indispensÃ¡vel, 
pondera.
Apesar de os nÃºmeros estarem distantes da meta estabelecida para o final do 
governo da presidenta Dilma Rousseff, ele nÃ£o acredita que triplicar o nÃºmero 
de matrÃ-culas atuais seja um desejo ousado. As metas, inclusive, foram 
determinadas em fevereiro deste ano. Teatini aposta nas crescentes parcerias com
instituiÃ§Ãµes estaduais de ensino - que chegam mais ao interior do PaÃ-s - e 
novos projetos desenhados dentro do programa para chegar lÃ¡.
AtÃ© julho deste ano, 101 instituiÃ§Ãµes pÃºblicas faziam parte do sistema, que 
oferece cursos de graduaÃ§Ã£o, especializaÃ§Ã£o, tecnÃ³logos e extensÃ£o em 
todos os Estados brasileiros. Ao todo, 638 polos de apoio presencial - onde os 
alunos realizam atividades prÃ¡ticas, tÃªm encontros regulares com os 
professores e tutores e possuem biblioteca e computadores Ã  disposiÃ§Ã£o - 
estÃ£o em funcionamento. Em agosto, mais duas universidades entraram no sistema.
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do 
RecÃ´ncavo da Bahia (UFRB) sÃ£o as novas parceiras do projeto. Ainda nÃ£o estÃ£o
definidos todos os detalhes da oferta de curso, mas, para Teatini, as primeiras 
propostas serÃ£o apenas o inÃ-cio de projetos em vÃ¡rias Ã¡reas. A Unicamp, por 
exemplo, se interessou pelo Programa de Mestrado Profissional em MatemÃ¡tica 
(Profmat) da UAB inicialmente. Mas nada impede que ela ofereÃ§a graduaÃ§Ã£o 
amanhÃ£, explica. HÃ¡ 2,8 mil alunos sendo beneficiados pelo programa.
AlÃ©m do Profmat, ele aposta em projetos especÃ-ficos assim para aumentar a 
quantidade de estudantes matriculados. As sociedades de estudos de FÃ-sica e 
QuÃ-mica tambÃ©m estÃ£o elaborando propostas de cursos de especializaÃ§Ã£o a 
distÃ¢ncia, que poderiam ser oferecidos pelas instituiÃ§Ãµes que fazem parte da 
UAB. Estamos elaborando novos programas, como um curso nacional de graduaÃ§Ã£o 
em Biblioteconomia. A meta vai ser cumprida, garante. A capilaridade das 
instituiÃ§Ãµes estaduais, para ele, tambÃ©m serÃ¡ essencial nesse processo.
A Capes Ã© o Ã³rgÃ£o responsÃ¡vel por cuidar das parcerias e organizaÃ§Ã£o da 
UAB desde 2009. Para o MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o, a histÃ³ria de sucesso no 
reconhecimento da pÃ³s-graduaÃ§Ã£o brasileira, que Ã© de responsabilidade da 
Capes, consolidaria mais rÃ¡pido a qualidade dos cursos oferecidos pelo 
programa.Preconceito
Para impulsionar o crescimento do programa, que recebeu R$ 1,5 bilhÃ£o entre 
2007 e 2011, serÃ¡ preciso tambÃ©m acabar com preconceitos e barreiras fÃ-sicas 
ainda existentes. HÃ¡ instituiÃ§Ãµes e professores de prestÃ-gio que nÃ£o 
enxergam a educaÃ§Ã£o a distÃ¢ncia como possÃ-vel formadora de profissionais 
qualificados. AlÃ©m disso, os prÃ³prios sistemas de avaliaÃ§Ã£o de cursos e 
produÃ§Ã£o de docentes nÃ£o incentivam os professores a trabalhar com a 
modalidade.
Quem explica Ã© Rui Seimetz, coordenador adjunto do projeto da UAB na 
Universidade de BrasÃ-lia (UnB), uma das pioneiras no programa. A atuaÃ§Ã£o nos 
cursos a distÃ¢ncia nÃ£o dÃ¡ benefÃ-cios no progresso funcional do professor. A 
maioria das atividades a distÃ¢ncia nÃ£o tem pontuaÃ§Ã£o para a carreira, a 
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bolsa para atuar como tutor de disciplina Ã© de R$ 765 por 20 horas de trabalho 
semanais. O pagamento nÃ£o Ã© proporcional ao esforÃ§o, afirma.
Com isso, Ã© mais difÃ-cil convencer muitos departamentos e docentes a criar 
cursos no programa. Os nossos cursos atuais estÃ£o bem institucionalizados, mas 
ainda temos problemas nesse sentido, afirma. Siemetz conta que, atualmente, a 
UnB possui 3.038 alunos matriculados nos nove cursos, oferecidos em 31 polos. 
Mais de 200 estudantes jÃ¡ se formaram e 665 professores e tutores estÃ£o 
envolvidos com as atividades deste semestre, seja diretamente nas aulas ou na 
elaboraÃ§Ã£o de material, por exemplo.
O coordenador faz questÃ£o de ressaltar que, na prÃ¡tica, nÃ£o hÃ¡ diferenÃ§as 
de qualidade nas aulas e materiais oferecidos para os estudantes dos cursos 
presenciais ou a distÃ¢ncia. A cada mÃªs, as turmas de cada curso, de todos os 
polos, tÃªm pelo menos dois encontros presenciais com os tutores. Esse Ã© um 
compromisso muito importante. A gente vÃª nos olhos deles a emoÃ§Ã£o que sentem 
por ter uma universidade perto de casa. Eles nÃ£o saem de lÃ¡, conta.
Maria Nazareth Marques da Silva, 47 anos, conta que ela prÃ³pria venceu o 
preconceito contra a internet e as novas tecnologias depois do curso. Amante das
artes cÃªnicas, decidiu se inscrever no curso de graduaÃ§Ã£o em teatro que a UnB
ofereceu em sua cidade, Cruzeiro do Sul, no Acre. Era a primeira turma, ainda em
2007. Nazareth admite que sÃ³ sabia ligar e desligar o computador.Eu tinha pavor
do computador. Achava que a internet estava tirando das pessoas o gosto pela 
leitura, tinha muito preconceito e sofri com a minha adaptaÃ§Ã£o, conta. 
Professora hÃ¡ 12 anos, formada em Pedagogia, ela admite que nÃ£o acreditou que 
o curso chegaria ao fim. Hoje, ela diz que a graduaÃ§Ã£o mudou sua vida. Eu 
desenvolvi potencialidades que eu nem imaginava que tinha. O curso me tirou da 
acomodaÃ§Ã£o e vi que Ã© possÃ-vel aprender a distÃ¢ncia, garante.OpÃ§Ã£o pela 
nova modalidade
Arlem Nelo Pessoa, 24 anos, se formou em EducaÃ§Ã£o FÃ-sica pelo curso a 
distÃ¢ncia da UnB. Ele desistiu de um curso presencial de Geografia na 
Universidade Estadual da ParaÃ-ba para encarar o desafio de estudar sem entrar 
em sala de aula todos os dias. Em sua cidade, JacaraÃº (PB), nÃ£o havia a oferta
de educaÃ§Ã£o fÃ-sica. Eu achei que ia ganhar o diploma fÃ¡cil. Mas logo vi que 
estava enganado: o curso a distancia exigia mais de mim do que o presencial, 
diz.
O jovem que queria ser professor nÃ£o imaginava que colheria tÃ£o rapidamente os
frutos de seu esforÃ§o. Antes mesmo de se formar, foi aprovado para dois 
concursos para professor de educaÃ§Ã£o fÃ-sica da rede pÃºblica. Um no Rio 
Grande do Norte, outro na ParaÃ-ba. A falta de profissionais da Ã¡rea aqui na 
regiÃ£o Ã© enorme. Vi que aprendi tudo o que precisava mesmo e me empolguei com 
o projeto. Agora, sou tutor do curso aqui, conta, orgulhoso.
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 Concurso: Homenagem ao professor!
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IFRJ abre inscriÃ§Ãµes para cursos tÃ©cnicos de EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O IFRJ estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas atÃ©19 de outubropara processo seletivo
que visa
preencher995 vagasem cursos tÃ©cnicos gratuitos, na modalidade deEducaÃ§Ã£o
a DistÃ¢ncia(EaD), oferecida de forma concomitante/ subsequente ao Ensino 
MÃ©dio.
Os interessadospodem se candidatar a uma oportunidade nos cursos de Agente 
ComunitÃ¡rio
de SaÃºde,
Lazer e ServiÃ§os PÃºblicos.

Para concorrer Ã© necessÃ¡rio ter, no ato da matrÃ-cula, o Ensino MÃ©dio 
completo,
ou estar
cursando, em 2013, a 2Âª ou 3Âª sÃ©ries desse mesmo nÃ-vel de ensino. O processo
seletivoconsta de prova objetiva de mÃºltipla escolha (a ser realizada em 25 de 
novembro)
com50 questÃµes, sendo 25 de LÃ-ngua Portuguesa e 25 de MatemÃ¡tica. O resultado

final serÃ¡divulgado no dia 06 de dezembro. Os interessados devem imprimir o 
boleto
bancÃ¡rio no
valor de R$20, pagÃ¡vel em qualquer agÃªncia.

Confira na tabela abaixo os cursos, o nÃºmero de vagas e o polo em que sÃ£o 
oferecidos:

PoloCurso TÃ©cnicoTotal de Vagas
Barra Mansa
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ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30
Complexo do AlemÃ£o
ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30
Engenheiro Paulo de Frontin
ServiÃ§os PÃºblicos25
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde25
Pinheiral
ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
PiraÃ-
ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30

Porto RealServiÃ§os PÃºblicos25
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde25
Lazer25
Resende
ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30
Rio Claro
ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30
Rio das Flores
ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30
SÃ£o JosÃ© do Vale do Rio Preto
ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30
Volta Redonda -Delce Horta

ServiÃ§os PÃºblicos30
Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30
Lazer30
Volta Redonda -JoÃ£o XXIII
ServiÃ§os PÃºblicos30Agente ComunitÃ¡rio de SaÃºde30Lazer30
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   II ENCONTRO DE EDUCAÃ‡ÃƒO BILÃNGUE (LIBRAS E LÃNGUA PORTUGUESA) NO MUNICÃPIO DO 
RIO DE JANEIRO"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Senhor(a) Gerente de E/SUBE/CRE/GED
Convidamos os Professores, os IntÃ©rpretes Educacionais de LIBRAS, os 
Instrutores Surdos, os Coordenadores PedagÃ³gicos, os Diretores das Unidades 
Escolares, os Agentes de EducaÃ§Ã£o Especial das Coordenadorias Regionais de 
EducaÃ§Ã£o e os demais profissionais da Rede Municipal, interessados na 

 EducaÃ§Ã£o de Surdos, a participarem do "IIENCONTRODE EDUCAÃ‡ÃƒO BILÃNGUE 
  (LIBRAS E LÃNGUA PORTUGUESA) NO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO", a ser realizado 

pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SME) e Instituto Municipal Helena 
Antipoff (IHA)
DATA: 03 e 04 de outubro de 2012 LOCAL:Instituto Superior de EducaÃ§Ã£o do Rio 
de Janeiro (ISERJ)-Rua Mariz e Barros, nÂº 273 - PraÃ§a da Bandeira(Teatro 
Fernando Azevedo)PRÃ‰-INSCRIÃ‡Ã•ES:pÃ¡gina do "IHA Informa", programaÃ§Ã£o de 
palestras e clicar na frase em vermelho que diz"Clique aqui para fazer a sua 
prÃ©-inscriÃ§Ã£o". Preencha o formulÃ¡rio atÃ© o final e aguarde a confirmaÃ§Ã£o
da inscriÃ§Ã£o. Divulgaremos a lista de inscritos no prÃ³prio site (e pela 
CRE):http://ihainforma.wordpress.com/
Atenciosamente,Katia Nunes / Instituto Municipal Helena Antipoff
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inicio-do-curso-de-gestao-para-diretores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InÃ-cio do CURSO de GESTÃƒO para DIRETORES  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
InÃ-cio do CURSO de GESTÃƒO para DIRETORES
________________________________________
De: smerj@idort.com [smerj@idort.com]
Assunto: SMERJ - InÃ-cio do sistema.

Prezado(a) Diretor(a),

O Curso em GestÃ£o Educacional PÃºblica - Parte || comeÃ§arÃ¡ na prÃ³xima 
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segunda-feira,dia 03/09/2012.
A partir dessa data, o acesso ao mÃ³dulo correspondente Ã  sua turma estarÃ¡ 
disponÃ-vel.
Caso queria acessar o sistema para se familiarizar com as funÃ§Ãµes da 
plataforma de ensino, o endereÃ§o Ã©:
http://smerj.idort.com/lms
Lembre-se de utilizar o seu email @rioeduca.net e a senha que vocÃª criou na 
inscriÃ§Ã£o do curso.
Aproveite para consultar tambÃ©m o manual.
Em caso de dÃºvidas, estaremos Ã  disposiÃ§Ã£o.
Desejamos um Ã³timo curso para vocÃª
Equipe IDORT.

 <COMENTÃRIOS>
NÃ£o consigo acessar o IDORT. O que faÃ§o?Coloco o e-mail do Rioeduca e a senha 
que penso ter criado e nÃ£o consigo entrar. 
Vandith Vieira -95007478 24530995

 <COMENTÃRIOS>
QQ dÃºvida envie um e mail para smerj@idort.com
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InscriÃ§Ãµes abertas: cursos de capacitaÃ§Ã£o em EAD

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EstÃ£o abertas inscriÃ§Ãµes para cursos de capacitaÃ§Ã£o em EAD via web, nas 
modalidades Tutoria em EAD, GestÃ£o em EAD e ElaboraÃ§Ã£o e ProduÃ§Ã£o de 
Material DidÃ¡tico em EAD, oferecidos pela UNIRIO, no Ã¢mbito do ConsÃ³rcio 
CEDERJ.

http://www.unirio.br/cead/selecao/capacitacao/Edital_alunos_2012_10_setembro.pdf
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InscriÃ§Ãµes abertas para Festival de Curtas-metragens de Direitos Humanos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Entretodos 5 - Festival de Curtas-metragens de Direitos Humanos estÃ¡ com 
inscriÃ§Ãµes abertas para sua prÃ³xima ediÃ§Ã£o, que ocorre de 29 de novembro a 
2 de dezembro, em parceria com os 31 nÃºcleos dos Direitos Humanos da cidade de 
SÃ£o Paulo. PoderÃ£o se inscrever curtas de qualquer formato, incluindo vÃ-deos 
feitos por cÃ¢meras em celulares e digitais e em pelÃ-culas. Os filmes poderÃ£o 
ser documentÃ¡rio, ficÃ§Ã£o, experimental e animaÃ§Ã£o, com atÃ© 25 minutos e 
que tratem de temas relacionados aos direitos humanos.
As inscriÃ§Ãµes sÃ£o gratuitas e deverÃ£o ser realizadas no 
websitewww.entretodos.com.br, atÃ© 8 de outubro de 2012.
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IrajÃ¡ ganha Nave do Conhecimento

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Nave do Conhecimento de IrajÃ¡ serÃ¡ inaugurada nesta segunda-feira pelos 
secretÃ¡rios municipais de CiÃªncia e Tecnologia, Franklin Dias Coelho, pelo de 
Obras, Alexandre Pinto, e pelo presidente da Empresa Municipal de UrbanizaÃ§Ã£o 
(Riourbe), Armando Queiroga.

A solenidade de abertura do local serÃ¡ Ã s 10h, na PraÃ§a Nossa Senhora da 
ApresentaÃ§Ã£o, s/nÂº, em IrajÃ¡, Zona Norte do Rio. O espaÃ§o foiprojetadocom 
ambientes multiuso e interativos, oferecendo opÃ§Ãµes de cursos, pesquisas, 
visitas virtuais e lazer aos frequentadores.

A escola terÃ¡ oficinas nas Ã¡reas de robÃ³tica, tecnologias de rede, produÃ§Ã£o
e computaÃ§Ã£o grÃ¡fica, design grÃ¡fico, web design, produÃ§Ã£o de vÃ-deo e 
fotografia. HÃ¡ salas de produÃ§Ã£o deconteÃºdo, laboratÃ³rio, biblioteca 
virtual e Ã¡reas de lazer.

A Nave de IrajÃ¡ junta-se a de Santa Cruz (Rua BarÃ£o de Loreto, s/n - Largo do 
BodegÃ£o), a do Parque Madureira e Ã s PraÃ§as do Conhecimento de Padre Miguel 
(Avenida Marechal Marciano, esquina com Rua do AÃ§afrÃ£o) e de NovaBrasÃ-lia, no
Complexo do AlemÃ£o. Mais duas serÃ£o inauguradas ainda este ano, a de Greipe da
Penha e a de Vila AlianÃ§a, na Zona Oeste.
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Jovens estudam humanas, mercado pede exatas - economia - - EstadÃ£o
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Jovens estudam humanas, mercado pede exatas - economia - - EstadÃ£o
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Uma pesquisa da Faculdade de EducaÃ§Ã£o (FE) da USP analisou teoricamente a Lei 
11.769, que traz a obrigatoriedade do ensino de mÃºsica na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica 
pÃºblica. O estudo verificou que, alÃ©m de ser pouco especÃ-fica em diversas 
questÃµes, a lei levanta mais problemas que soluÃ§Ãµes e nÃ£o esclarece os 
mecanismos para sua prÃ³pria implementaÃ§Ã£o. A Lei foi aprovada no dia 18 de 
agosto de 2008 pela PresidÃªncia da RepÃºblica.
O estudo foi realizado pela cantora e atriz Magali Maria GÃ©ara Luiz, bacharel 
em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e CiÃªncias Humanas (FFLCH) da 
USP. A pesquisadora chama atenÃ§Ã£o para a questÃ£o do professor de mÃºsica: O 
governo vetou a obrigatoriedade de pessoas licenciadas em mÃºsica para dar o 
conteÃºdo. Dessa maneira, a escolha do responsÃ¡vel por essa matÃ©ria ficaria a 
critÃ©rio da direÃ§Ã£o de cada escola. As escolas contratariam um professor novo
para essa funÃ§Ã£o, ou o prÃ³prio professor de artes darÃ¡ essa aula?, 
questiona. A burocracia e falta de verba poderiam levar com que professores de 
outras matÃ©rias, que nÃ£o tÃªm necessariamente o preparo musical, passassem o 
conteÃºdo de forma superficial, ou atÃ© mesmo equivocada.
A dissertaÃ§Ã£o de mestrado da autora, intituladaEducaÃ§Ã£o musical na escola 
pÃºblica: em que medida contribui para a formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o?, foi orientada 
pela professora Cristiane Maria Cornelia Gottschalk. Nela tambÃ©m sÃ£o 
levantadas questÃµes sobre as estruturas das escolas. O ensino de mÃºsica pode 
requerer instrumentos diversos, que, tambÃ©m por questÃµes burocrÃ¡ticas e 
financeiras, nÃ£o sÃ£o fÃ¡ceis de ser obtidos. Outro aspecto a ser considerado 
Ã© qual ensino de mÃºsica se objetiva: a escola pÃºblica nÃ£o deveria formar 
virtuoses como num conservatÃ³rio tradicional, observa Magali. Formar 
especialistas em um certo tipo de mÃºsica ou instrumento nÃ£o Ã© interessante 
para a formaÃ§Ã£o global do cidadÃ£o.Especificidades
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Um dos aspectos abordados na pesquisa Ã© a pouca clareza da Lei, em seu texto e 
objetivos. Embora eu ache que a mÃºsica ajuda na convivÃªncia social e na 
formaÃ§Ã£o do cidadÃ£o, ela nÃ£o foi considerada por esse motivo, relata a 
cantora. A lei, que fala especificamente da mÃºsica, sobrepondo-a Ã s outras 
artes, deveria conter uma explicaÃ§Ã£o do porquÃª dessa maior importÃ¢ncia dada 
pelo governo Ã  mÃºsica.
A Lei tambÃ©m nÃ£o instala uma nova disciplina. Apenas a obrigatoriedade do 
conteÃºdo musical. A mÃºsica, entretanto, tem diversos estilos, instrumentos e 
formas de se fazer. A forma muito abrangente da Lei pode dificultar o trabalho 
das escolas.
A Lei estabeleceu 2012 como ano limite para implantaÃ§Ã£o do ensino musical nas 
escolas pÃºblicas. Assim, a partir do ano que vem, todas as instituiÃ§Ãµes de 
ensino deverÃ£o ter as aulas de mÃºsica em andamento.Pluralidade
A escola pÃºblica tem que ser democrÃ¡tica, explica Magali. Colocar a mÃºsica 
num patamar mais alto que as outras artes nÃ£o Ã© democrÃ¡tico, e desconsidera 
caracterÃ-sticas culturais de cada local. A pesquisa foi embasada pelas teorias 
sobre educaÃ§Ã£o, cidadania e mÃºsica do filÃ³sofo iluminista francÃªs Rousseau.
Ele propÃµe que o conteÃºdo, para gerar vÃ-nculo cultural e afetivo, deve vir do
sentimento da comunidade, expÃµe a pesquisadora. A arte que tem mais valor 
dentro do pÃºblico da escola deve ser a arte priorizada, embora todas, para 
formaÃ§Ã£o global do cidadÃ£o, devessem ser ensinadas. Assim ocorreria uma 
formaÃ§Ã£o mais plural, finaliza.
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rianÃ§as e adolescentes do Brasil estudam em sua grande maioria em escolas 
pÃºblicas (municipais, estaduais ou federais) durante a prÃ©-escola, ensino 
fundamental e ensino mÃ©dio. SÃ£o mais de 40,4 milhÃµes de crianÃ§as e jovens na
rede pÃºblica, o que corresponde a 85,7% do total, contra 14,3% inseridos na 
rede particular. JÃ¡ no ensino superior, a situaÃ§Ã£o se inverte: a maioria 
(73,2%) estÃ¡ na rede particular de ensino, contra 26,8% em universidades 
pÃºblicas.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de DomicÃ-lios (Pnad) 
2011, divulgada nesta sexta-feira (21). O estudo investiga dados sobre 
populaÃ§Ã£o, migraÃ§Ã£o, educaÃ§Ã£o, emprego, famÃ-lia, domicÃ-lios e 
rendimento. Foram ouvidas 358.919 pessoas em 146.207 domicÃ-lios. Segundo oIBGE,
a populaÃ§Ã£o residente em 2011 no paÃ-s era de 195,2 milhÃµes.
Em 2011, havia 53,8 milhÃµes de estudantes, sendo que a rede pÃºblica era
responsÃ¡vel por 78,4% (42,2 milhÃµes) do total, e a particular, com 21,6% (11,6
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milhÃµes).
De acordo com a pesquisa, 47,1 milhÃµes de crianÃ§as e jovens iestavam inseridos
nas redes pÃºblica e particular de ensino para os ciclos prÃ©-escolar, 
fundamental e mÃ©dio. E no ensino superior foram registrados 6,6 milhÃµes de 
estudantes.
Na prÃ©-escola (creche, maternal, jardim de infÃ¢ncia),73,5% estÃ£o na rede 
pÃºblica, e 26,5% na rede particular de ensino. A diferenÃ§a cresce no ensino 
bÃ¡sico: as escolas pÃºblicas tÃªm 87% dos estudantes no ensino fundamental, e 
87,2% no ensino mÃ©dio, contra 135 e 12,8%, respesctivamente, nas escolas 
particulares.
JÃ¡ no ensino superior, sÃ£o 4,8 milhÃµes em faculdades particulares (73,2%) e 
1,7 milhÃµes (26,8%) em universidades pÃºblicas.
Fonte: Portal Aprendiz
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OMinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o - MEClanÃ§arÃ¡, em outubro, oPacto Nacional pela 
AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade Certa - PNAIC, que determina que todas as crianÃ§as 
devem ser alfabetizadas ao fim do 3Âº ano do ensino fundamental, aos oito anos 
de idade. A meta 5 doPlano Nacional de EducaÃ§Ã£o - PNE, em tramitaÃ§Ã£o no 
Congresso, tambÃ©m reforÃ§a o objetivo.
No Brasil todo, 5.182 municÃ-pios (93,2% do total) aderiram ao pacto e 
receberÃ£o do MinistÃ©rio materiais didÃ¡ticos e cursos de formaÃ§Ã£o docente. 
Segundo especialistas, a notÃ-cia deve ser comemorada em partes, porque a idade 
estipulada para que o processo de alfabetizaÃ§Ã£o se concretize pode ser 
avanÃ§ada.Oito anos Ã© muito tarde. O PaÃ-s jÃ¡ paga muito caro pelo histÃ³rico 
de falta de atenÃ§Ã£o Ã  educaÃ§Ã£o. EntÃ£o, se a ideia Ã© mudar isso, temos de 
centrar esforÃ§os e apostar em metas mais ousadas, afirmou Izolda Cela de Arruda
Coelho, secretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do CearÃ¡.
O neurocientista Ivan Izquierdo, daUniversidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS, explicou que essa alfabetizaÃ§Ã£o tardia Ã© uma questÃ£o cultural e mudar
esse paradigma exige que as polÃ-ticas pÃºblicas considerem, alÃ©m do olhar dos 
pedagogos, a visÃ£o de outros cientistas. NÃ£o dÃ¡ para trabalhar isolado. O 
cÃ©rebro Ã© uma questÃ£o da neurociÃªncia. Aos trÃªs anos, a crianÃ§a jÃ¡ tem 
condiÃ§Ãµes de dominar e usar a linguagem. Aos seis, jÃ¡ pode estar 
alfabetizado.
Para o presidente doInstituto Alfa e Beto, JoÃ£o Batista AraÃºjo e Oliveira, 
seis anos Ã© a idade ideal para a alfabetizaÃ§Ã£o. Segundo ele, Ã© a Ã©poca em 
que se alfabetiza na maior parte dos paÃ-ses que tÃªm um idioma com complexidade
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parecida Ã  da lÃ-ngua portuguesa. Considerando que a escolarizaÃ§Ã£o tem 
comeÃ§ado aos 4 anos, nÃ£o dÃ¡ para conceber que se leve outros quatro para que 
essa crianÃ§a leia e escreva, disse.
JÃ¡ para Priscila Fonseca da Cruz, diretora executiva daONG Todos pela 
EducaÃ§Ã£o, apesar da capacidade neurolÃ³gica das crianÃ§as, trabalhar com idade
limite inferior aos oito anos Ã© utopia. Uma meta precisa ser desafiadora, mas 
factÃ-vel. Ã‰ claro que hÃ¡ muitos que lerÃ£o aos seis e aos sete anos, mas se 
conseguirmos uma rÃ©gua que garanta que ninguÃ©m chegue aos nove analfabeto, jÃ¡
Ã© um bom inÃ-cio.
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Mestrado e Doutorado na UFRJ
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Todos os interessados em se inscrever no Processo Seletivo 2013 ao Mestrado e 
Doutorado em EducaÃ§Ã£o: comparecer do dia 20/08 a 28/09/12 na Avenida Pasteur, 
250 fundos, sala 234 - 2Âº andar - PrÃ©dio da Faculdade de EducaÃ§Ã£o, no 
horÃ¡rio das 10 Ã s 16h.

[FOTO]
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 BRASÃLIA e BELO HORIZONTE - Os 12 colÃ©gios militares mantidos pelo ExÃ©rcito 
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 estÃ£o no topo do ranking do Ãºltimo Ãndice de Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o 

BÃ¡sica (Ideb), divulgado no mÃªs passado. Num universo de 30.842 escolas 
pÃºblicas, eles ficaram entre a 6Âª e a 70Âª posiÃ§Ã£o. O ranking considera o 
desempenho dos alunos das sÃ©ries finais do ensino fundamental.
Calculado pelo MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o, o Ideb Ã© o principal indicador de 
qualidade do ensino brasileiro. Dentre os 12 colÃ©gios militares, os de Belo 
Horizonte e Salvador alcanÃ§aram o melhor resultado - 7,2, na escala atÃ© 10 -, 
o que lhes rendeu um empate na sexta colocaÃ§Ã£o nacional. O do Rio, com 6,4, 
ficou na 37Âª posiÃ§Ã£o, o penÃºltimo entre os estabelecimentos militares. O de 
Manaus (6,2) foi o 70Âº , lanterna do grupo.
Considerados em conjunto, os colÃ©gios militares integram a elite acadÃªmica da 
educaÃ§Ã£o pÃºblica. EstÃ£o Ã  frente de 99,8% das escolas, conforme o Ideb de 
2011 dos anos finais do fundamental. Seus alunos tambÃ©m se destacam em 
sucessivas ediÃ§Ãµes da OlimpÃ-ada de MatemÃ¡tica e, no Ãºltimo sÃ¡bado, trÃªs 
deles disputaram a final do quadro Soletrando, no programa CaldeirÃ£o do Huck, 
da TV Globo, vencido pela aluna do ColÃ©gio Militar de Porto Alegre Yasmin Bohm 
Lewis Esswein.
Disciplina, aulas de recuperaÃ§Ã£o e um variado leque de atividades extraclasse 
fazem parte da rotina. AlÃ©m, Ã© claro, de sapatos engraxados e uniformes 
impecÃ¡veis. O cÃ³digo de conduta Ã© rigoroso: quem for apanhado colando pode 
ser expulso.
Para o ExÃ©rcito, a rede de escolas cumpre um papel assistencial: atender filhos
de militares em suas constantes mudanÃ§as de cidade. Mas a excelÃªncia 
acadÃªmica fez desses colÃ©gios o sonho de muitas famÃ-lias brasileiras. 
Enquanto filhos de militares tÃªm preferÃªncia na matrÃ-cula, um batalhÃ£o de 
crianÃ§as e jovens sem vÃ-nculo com a caserna sÃ³ entra se passar em concurso, 
os chamados vestibulinhos, com mais de 30 candidatos por vaga.
Os colÃ©gios militares atendem 14,6 mil estudantes, em turmas do 6Âº ano do 
ensino fundamental ao 3Âº ano do mÃ©dio. Todos seguem os mesmos currÃ-culo e 
calendÃ¡rio, definidos por uma diretoria do ExÃ©rcito. O ano letivo Ã© 
programado em detalhes com antecedÃªncia. AlÃ©m das aulas, os alunos praticam 
esportes, tocam na banda, encenam peÃ§as de teatro ou debatem temas 
internacionais numa simulaÃ§Ã£o de assembleia da OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes 
Unidas (ONU). Visitas a museus, comunidades quilombolas e Ã³rgÃ£os pÃºblicos 
complementam o aprendizado.
Tamanha estrutura custa caro. De acordo com o ExÃ©rcito, o gasto por aluno/ano 
chega a R$ 11.170, quatro vezes mais do que as escolas estaduais e municipais do
Rio recebem do Fundo de Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Fundeb), no 
segundo ciclo do ensino fundamental. A distÃ¢ncia Ã© ainda maior em estados com 
menor arrecadaÃ§Ã£o, como Pernambuco e Amazonas, onde o gasto por aluno nos 
respectivos colÃ©gios militares Ã© quase cinco vezes maior do que o repasse do 
Fundeb.
O ExÃ©rcito ressalva que o cÃ¡lculo abrange todo tipo de despesa, atÃ© mesmo com
os pelotÃµes de soldados instalados em cada escola. Os pais de alunos pagam 
mensalidade de R$ 160 a R$ 178, a tÃ-tulo de ajuda de custos.Professores sÃ£o 
civis e militares
Professores civis e militares formam o corpo docente. Os civis pertencem Ã  
carreira federal do magistÃ©rio, mais bem remunerada do que as estaduais e 
municipais. Segundo o MinistÃ©rio do Planejamento, os vencimentos variam de R$ 
2,7 mil a R$ 11,8 mil, conforme a titulaÃ§Ã£o.
Professora de MatemÃ¡tica hÃ¡ 13 anos no colÃ©gio de Belo Horizonte, a capitÃ£o 
Pollyanna Lara Milanezi encarna o espÃ-rito da instituiÃ§Ã£o:
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- Nada me deixa mais orgulhosa do que dizer que sou professora do ColÃ©gio 
Militar.
A unidade de Belo Horizonte Ã©, segundo o ExÃ©rcito, a que tem mais alunos 
selecionados via concurso: 45% do total, mais do que o triplo registrado no 
Distrito Federal (14%). O subdiretor do ColÃ©gio Militar de BrasÃ-lia, coronel 
Samuel Horn Pureza, diz que Ã© comum receber alunos com defasagem de 
conhecimentos, o que exige esforÃ§o redobrado. Cerca de 40% dos professores tÃªm
mestrado e doutorado.
Segundo Samuel, o segredo do sucesso Ã© a boa gestÃ£o:
- O Brasil Ã© diversificado. VÃªm alunos para cÃ¡ com muita carÃªncia. Ã‰ uma 
luta.
O chefe da SeÃ§Ã£o de SupervisÃ£o Escolar, coronel Adelino Bandeira, acrescenta 
outra virtude:
- O cumprimento fiel do programa curricular e das metas estabelecidas.
Filha de um capitÃ£o da Marinha, a estudante Louise Sicca, de 15 anos, Ã© a 
primeira da turma entre cerca de 500 colegas do 1Âº ano do ensino mÃ©dio em 
BrasÃ-lia.
- Estudamos muito, o colÃ©gio incentiva. Aqui nÃ£o se deixa acumular matÃ©ria.

Fonte: Jornal O Globo
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A professora Gwendolyn da turma 1303, registrou os momentos de monitoria dos 
seus dois alunos monitores. Essas crianÃ§as sÃ£o demais, muito responsÃ¡veis, 
criativos e autodidatas. Adoramos o trabalho de monitoria, contribui muito para 
o andamento do trabalho escolar. ParabÃ©ns Daniel e NÃ-colas , alunos monitores 
da turma 1303.

[FOTO]

Nicolas (8 anos) com seu planejamento

[FOTO]

[FOTO]
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Daniel (8 anos) preparando matÃ©ria para as redes sociais

[FOTO]
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O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro realizarÃ¡ a exposiÃ§Ã£o 
Impressionismo: Paris e a Modernidade  no perÃ-odo de 23 de outubro a 13 de 
janeiro de 2012. 
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quarta-feira, 5 de setembro de 2012 21:00
Prezado Professor,

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro realizarÃ¡ a exposiÃ§Ã£o 
Impressionismo: Paris e a Modernidade no perÃ-odo de 23 de outubro a 13 de 
janeiro de 2012.

A exposiÃ§Ã£o traz pela primeira vez ao Brasil uma seleÃ§Ã£o de 85 obras-primas 
do acervo do Museu dOrsay de Paris. A mostra reflete a histÃ³ria da pintura 
ocidental no perÃ-odo que compreende a segunda metade do sÃ©culo XIX e inÃ-cio 
do sÃ©culo XX, dividida em mÃ³dulos temÃ¡ticos que apresentam obras de Degas, 
Monet, Toulouse-Lautrec, Gauguin, CÃ©zanne,Manet, Van Gogh e Renoir, dentre 
outros.

Cientes do grande interesse despertado pelo tema entre professores e estudantes 
propomos organizar, com a colaboraÃ§Ã£o com dessa Secretaria, capacitaÃ§Ã£o para
professores e agendamento de turmas a serem atendidas pelo Programa Educativo 
deste Centro Cultural, com o objetivo de otimizar a recepÃ§Ã£o dos estudantes, 
conforme critÃ©rios abaixo explicitados.

1) A capacitaÃ§Ã£o dos Professores:

O Programa Educativo oferecerÃ¡ aos professores um encontro de capacitaÃ§Ã£o 
gratuito, com emissÃ£o de certificado, denominado PrÃ¡ticas e ReflexÃµes com 
Educadores: Impressionismo, onde serÃ£o enfocados os aspectos mais relevantes da
movimento, apresentadas e debatidas abordagens e atividades para subsidiar o 
trabalho em sala de aula alÃ©m de proporcionar esclarecimentos sobre o trabalho 
desenvolvido pelo CCBB Educativo.

O encontro serÃ¡ oferecido para os professores, da seguinte forma:

Dia 22/09 - apenas para Escolas Municipais
de 9h Ã s 12h no Teatro I
de 13h Ã s 16h no AuditÃ³rio GEPES

Dia 29/09 - apenas para Escolas Estaduais
de 9h Ã s 12h no Teatro I
de 13h Ã s 16h no AuditÃ³rio GEPES

Dia 06/10 - apenas para Escolas Particulares
de 9h Ã s 12h no Teatro I
de 13h Ã s 16h no AuditÃ³rio GEPES

Dia 20/10 - para Escolas Particulares, PÃºblicas, Ongs, InstituiÃ§Ãµes entre 
outros
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de 9h Ã s 12h no Teatro I

Para inscrever-se, o professor deverÃ¡ ligar atÃ© o dia 14.10, para o Programa 
Educativo, de terÃ§a a sexta, entre 09 e 17 horas, pelos telefones21 - 
3808-2070ou 3808-2254 ou escrever para o emailccbbeducativo.reflexoes@gmail.com,
indicando o dia e o horÃ¡rio de preferÃªncia para sua participaÃ§Ã£o, limitada 
ao nÃºmero de vagas. SerÃ£o 172 vagas no horÃ¡rio da manhÃ£ e 100 vagas para o 
horÃ¡rio da tarde.

2) Agendamento de turmas a serem atendidas pelo Programa Educativo do CCBB - 
para escolas que virÃ£o com transporte prÃ³prio:

Os agendamentos para visitas mediadas Ã s escolas acontecerÃ£o nos dias 22/09, 
29/09 e 06/10 (conforme discriminados acima), durante os encontros de 
capacitaÃ§Ã£o dos professores. SerÃ¡ obrigatoriamente presencial e por meio de 
sorteio entre os professores presentes, tendo em vista que nÃ£o dispomos de 

 vagas para todas as escolas. APENAS UM PROFESSOR, POR ESCOLA, PODERÃ COMPARECER 
AO ENCONTRO. OS DEMAIS PROFESSORES DEVERÃƒO SE INSCREVER PARA O DIA 20/10.

3) Sorteio de Ã´nibus gratuito para transporte escolar:

As vagas de agendamento de visita com os Ã´nibus fornecidos pelo CCBB, serÃ£o 
sorteadas proporcionalmente ao nÃºmero de professores inscritos em cada horÃ¡rio
do encontro de capacitaÃ§Ã£o.

A visitaÃ§Ã£o da exposiÃ§Ã£o Ã© franqueada a todos. As escolas que nÃ£o forem 
contempladas com agendamento, em razÃ£o da limitaÃ§Ã£o da capacidade de 
atendimento do Programa Educativo, poderÃ£o ao vir ao CCBB para visitar a 
exposiÃ§Ã£o normalmente mas nÃ£o terÃ£o entrada prioritÃ¡ria. Como os demais 
visitantes do CCBB terÃ£o acesso Ã s salas da mostra por ordem de chegada.

Ã‰ imprescindÃ-vel a presenÃ§a de acompanhantes responsÃ¡veis, na proporÃ§Ã£o de
um adulto para cada grupo de 10 alunos, para escolas agendadas ou nÃ£o, uma vez 
que o Centro Cultural Banco do Brasil nÃ£o se responsabiliza pelos mesmos.

O arquivo em pdf do caderno de mediaÃ§Ã£o elaborado pelo Programa Educativo para
a mostra Impressionismo: Paris e a Modernidade, jÃ¡ estÃ¡ disponÃ-vel no site do
Banco do Brasil:www.bb.com.br/cultura(mais sobre cultura/aba cultura/item 
catÃ¡logos).

Atenciosamente,

CCBB Educativo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-lado-b-do-emprego-no-pais-jornal-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O lado b do emprego no paÃ-s - Jornal O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O lado b do emprego no paÃ-s - Jornal O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-que-os-dados-do-enem-podem-revelar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que os dados do Enem podem revelar - vida - educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O que os dados do Enem podem revelar - vida - educacao - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-que-os-jogos-podem-ensinar-criancas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que os jogos podem ensinar a crianÃ§as, jovens e adultos | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O que os jogos podem ensinar a crianÃ§as, jovens e adultos | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oportunidade
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dica da amiga VÃ¢nia.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-o-rio-de-clarice-completa-cinco.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PASSEIO O RIO DE CLARICE COMPLETA CINCO ANOS - CÃ¡tedra Unesco de Leitura 
PUC-Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PASSEIO O RIO DE CLARICE COMPLETA CINCO ANOS - CÃ¡tedra Unesco de Leitura 
PUC-Rio
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prazo-aberto-para-nivel-superior-ate.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Prazo aberto para nÃ-vel superior. AtÃ© R$16.250 mensais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro abriu 
seleÃ§Ã£otemporÃ¡ria visandoÃ  contrataÃ§Ã£o de pessoal para a Copa do Mundo 
de2014 e os Jogos OlÃ-mpicos de 2016.Inicialmente, sÃ£o 15 vagasimediatas em 
cargos de nÃ-vel superior, porÃ©m serÃ¡ formadocadastro dereserva, que deverÃ¡ 
ser bastante movimentado atÃ© 2016.Para os cargos decoordenador de instalaÃ§Ãµes
e jogos (que exigediploma ou certificado de conclusÃ£o decurso superior em 
EngenhariaCivil, mais registro no Crea); coordenador inter modais
(diploma decurso superior em qualquer Ã¡rea de formaÃ§Ã£o, mais registro no 
Ã³rgÃ£ode classe competente) e gerente de projetos (tambÃ©m com diploma 
emqualquer Ã¡reade formaÃ§Ã£o) os salÃ¡rios iniciais sÃ£o de R$16.250.
JÃ¡ para advogado (curso superior em Direito, mais registro na OAB);engenheiro 
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civil(curso superior em Engenharia Civil, mais registrono Crea), especialista em
comunicaÃ§Ã£o (curso superior em ComunicaÃ§Ã£oSocial, nas Ã¡reas de Jornalismo
, Publicidade e RelaÃ§Ãµes PÃºblicas oucorrelatas, mais registro no Ã³rgÃ£o 
declasse competente),especialista em transportes (curso superior em 
Engenharia,maisregistro no Crea) e especialista em seguranÃ§a (curso superior 
emqualquerÃ¡rea de formaÃ§Ã£o, mais registro no Ã³rgÃ£o de classecompetente) os 
ganhos sÃ£ode R$13 mil.
SÃ£o trÃªs as funÃ§Ãµes com salÃ¡rios de R$ 10.800: tÃ©cnico em cultura 
eeducaÃ§Ã£o(curso superior em qualquer Ã¡rea de formaÃ§Ã£o, mais registrono 
Ã³rgÃ£o de classe),tÃ©cnico em marketing e promoÃ§Ã£o comercial (cursosuperior 
de AdministraÃ§Ã£o ouComunicaÃ§Ã£o Social ou Marketing ePropaganda ou 
correlatos, mais registro)e tÃ©cnico emsustentabilidade/acessibilidade (curso 
superior em qualquer Ã¡rea
deformaÃ§Ã£o, mais registro).JÃ¡ para relaÃ§Ãµes institucionais o salÃ¡rio Ã© de
R$ 6.500.AqualificaÃ§Ã£o mÃ-nima exigida Ã© diploma ou certificado deconclusÃ£o 
de
curso superior em ComunicaÃ§Ã£o Social, nas Ã¡reas deJornalismo, Publicidade 
eRelaÃ§Ãµes PÃºblicas ou correlatas, maisregistro no Ã³rgÃ£o de classe 
competente.Os contratos terÃ£o duraÃ§Ã£o detrÃªs anos, podendo ser prorrogados 
por outros dois.
As inscriÃ§Ãµes comeÃ§am nesta terÃ§a-feira, 11, e serÃ£o aceitas atÃ© odia 9 
deoutubro, no site da FundaÃ§Ã£o Ceperj, organizadora. Quem nÃ£otiver acesso 
Ã internet poderÃ¡ se dirigir Ã  sede da instituiÃ§Ã£o, ondehaverÃ¡ computadores
disponÃ-veis. A taxa, de R$100, deverÃ¡ ser paga emqualquer agÃªncia bancÃ¡ria.
A seleÃ§Ã£o contarÃ¡ com duas etapas. A primeira Ã© a avaliaÃ§Ã£o detÃ-tulos 
edos documentos que comprovem experiÃªncia profissional.SerÃ£o convocados para
a prÃ³xima etapa os candidatos mais bemclassificados na avaliaÃ§Ã£o de 
tÃ-tulosem atÃ© dez vezes o nÃºmero devagas estabelecidas para a funÃ§Ã£o 
pretendidaA segunda e Ãºltimaetapa serÃ¡ a entrevista de idioma e a pessoal. 
Somente farÃ¡aentrevista pessoal os candidatos que obtiverem pontuaÃ§Ã£o mÃ-nima
de 50%naentrevista de idioma.A entrega de tÃ-tulos comeÃ§a no dia 13 de setembro
e
vai atÃ© 11 deoutubro. A previsÃ£o Ã© que o resultado final seja divulgado no 
dia
16de janeiro de 2013. O seleÃ§Ã£o terÃ¡ validade de dois anos, podendo ser
prorrogada por igual perÃ-odo.ServiÃ§o
InscriÃ§Ãµes online:www.ceperj.rj.gov.br
InscriÃ§Ã£o presencial: Avenida Carlos Peixoto, 54, tÃ©rreo - Botafogo,Rio de 
Janeiro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-professores-do-brasil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃªmio Professores do Brasil
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OPrÃªmio Professores do Brasilchegou em sua 6Âª ediÃ§Ã£o, com o objetivo de 
reconhecer e valorizar educadores brasileiros que contribuem de forma relevante 
para a qualidade da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica no PaÃ-s. A iniciativa doMinistÃ©rio da 
EducaÃ§Ã£o - MEC, em parceria com instituiÃ§Ãµes como oInstituto Votorantim, 
premia professores da rede pÃºblica de ensino que desenvolveram bons projetos 
pedagÃ³gicos em suas escolas. O regulamento serÃ¡ divulgado semana que vem.
A ediÃ§Ã£o de 2012 traz novidades como a mudanÃ§a nas categorias. Agora temos 
duas categorias: Temas Livres e Temas EspecÃ-ficos, explicou a coordenadora 
daCoordenaÃ§Ã£o Geral de Tecnologias para EducaÃ§Ã£o - COGETECdoMEC, FlÃ¡via de 
Oliveira Silva.
A categoria Temas Livres jÃ¡ existia atÃ© a ediÃ§Ã£o passada. O professor pode 
apresentar qualquer projeto em qualquer Ã¡rea de atuaÃ§Ã£o, disse FlÃ¡via. A 
novidade estÃ¡ na categoria Temas EspecÃ-ficos. Essa Ã© dividida em quatro 
subcategorias: educaÃ§Ã£o integral e integrada, ciÃªncias para os anos iniciais,
alfabetizaÃ§Ã£o para os anos iniciais do ensino fundamental e educaÃ§Ã£o digital
articulada ao desenvolvimento do currÃ-culo. O professor deve observar se o 
trabalho se encaixa em uma dessas quatro opÃ§Ãµes, alertou a coordenadora.
A mudanÃ§a estÃ¡ relacionada Ã s diretrizes traÃ§adas peloMECpara a educaÃ§Ã£o 
no ano de 2012. Decidimos inserir as polÃ-ticas que estÃ£o sendo trabalhadas 
pelo MinistÃ©rio no PrÃªmio. Dessa forma, os professores desenvolverÃ£o seus 
projetos de ensino em conjunto com oMEC, afirmou FlÃ¡via.PremiaÃ§Ã£o
Entre as mudanÃ§as previstas para esta ediÃ§Ã£o, estÃ¡ a revisÃ£o do prÃªmio 
para os professores vencedores, que passou de R$ 5 mil para R$ 7 mil. O prÃªmio 
para a escola tambÃ©m sofreu alteraÃ§Ãµes. Agora, a instituiÃ§Ã£o nÃ£o ganha 
mais equipamento, ela recebe uma placa comemorativa dizendo que ali trabalha um 
professor premiado, explicou FlÃ¡via. SerÃ£o premiados 40 professores em todas 
as regiÃµes do PaÃ-s.InscriÃ§Ã£o
O prazo para inscriÃ§Ã£o comeÃ§a no dia 1Âº de outubro e vai atÃ© o dia 27 do 
mesmo mÃªs. Nesse ano, estamos trabalhando para facilitar o preenchimento dos 
formulÃ¡rios. NÃ³s revemos a ficha do ano passado e estamos fazendo algumas 
alteraÃ§Ãµes, facilitando a participaÃ§Ã£o dos professores no concurso, explicou
FlÃ¡via. Por isso, oMECestima que o nÃºmero de participantes nesse ano dobre em 
relaÃ§Ã£o ao ano passado (1600 inscritos).TV Escola
ApÃ³s a premiaÃ§Ã£o, os professores vencedores serÃ£o convidados a participar de
dois programas daTV Escola, o canal de EducaÃ§Ã£o doMEC. Os programasSala de 
ProfessoreseSalto para o FuturofarÃ£o ediÃ§Ãµes especiais com alguns professores
premiados. Dessa forma, eles poderÃ£o dividir suas experiÃªncias e contar sobre 
os seus projetos, disse FlÃ¡via.Facebook
AlÃ©m de participaÃ§Ã£o nos programas daTV Escola, os vencedores serÃ£o 
convidados a desenvolver um vÃ-deo de atÃ© dois minutos explicando sua 
iniciativa dentro da escola. Os vÃ-deos serÃ£o postados na pÃ¡gina 
doFacebookdoMEC. O educador que tiver mais curtir no seu vÃ-deo ganharÃ¡ um 
prÃªmio extra que ainda nÃ£o foi definido, explicou a coordenadora. A ideia Ã© 
estimular o professor por meio das novas mÃ-dias.
AlÃ©m doInstituto Votorantim,tambÃ©m sÃ£o patrocinadores do prÃªmio aFundaÃ§Ã£o 
SM, aIntele aAssociaÃ§Ã£o Brasileira de Editores de Livros Escolares - 
Abrelivros. O prÃªmio conta, ainda, com o apoio doConselho Nacional de 
SecretÃ¡rios de EducaÃ§Ã£o - Consed, daUniÃ£o Nacional dos Dirigentes Municipais
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de EducaÃ§Ã£o - Undime, daOrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas para a EducaÃ§Ã£o, a
CiÃªncia e a Cultura - UNESCOe daOrganizaÃ§Ã£o dos Estados Ibero-Americanos - 
OEI.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-vivaleitura-2012.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃªmio Vivaleitura 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ Professora Gisele, tudo bom ?

Meu nome Ã© Gabriel, trabalho na ASSEDUC (Assessoria de Tecnologias 
Educacionais), Ã¡rea ligada a Diretoria de EducaÃ§Ã£o do Sistema FIRJAN 
(FederaÃ§Ã£o das IndÃºstrias do Estado do Rio de Janeiro).

Estou entrando em contato com vocÃª, porque nos dias 21,22 e 23 de Novembro 
estaremos realizando o nosso segundo evento de Tecnologia Educacionais, o 
Conecta 2012.

Ano passado foi um sucesso, contamos com aproximadamente 3.800 educadores de 
todo o Brasil, durante os dois dias de evento.

Gostaria de saber se vocÃª teria interesse e disponibilidade em participar do 
segundo dia do evento em uma mesa redonda, falando sobre a sua experiÃªncia 
relatada na revista Nova Escola e se posicionando sobre os assuntos que serÃ£o 
abordados no dia do evento.

Tendo interesse, te passo mais informaÃ§Ãµes detalhadas sobre o evento.

Este Ã© um contato inicial.

Obrigado pela AtenÃ§Ã£o,

Fico no aguardo de sua resposta.

Att,.
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Meu e-mail Ã© gchacara@firjan.org.br

 <COMENTÃRIOS>
Seria um prazer Gabriel!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primavera-dos-livros.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primavera dos livros!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primavera-dos-museus.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primavera dos Museus.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
processo-seletivo-publico-para-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Processo Seletivo PÃºblico para o Mestrado Profissional em PrÃ¡ticas de 
EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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EDITAL 01/2012- PRÃ’-PPG/CPII

Processo Seletivo PÃºblico para o Mestrado Profissional em PrÃ¡ticas de 
EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica

TURMA  2013

 Ãrea de concentraÃ§Ã£o - PrÃ¡ticas de Ensino na EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica
Linhas de Pesquisa: PrÃ¡tica docente e formaÃ§Ã£o continuada Linguagens e 
letramentos no ensino fundamental
OrientaÃ§Ã£o para o Exame Escrito: Este exame versarÃ¡ sobre conhecimentos da 
Ã¡rea de ensino-aprendizagem, a partir da bibliografia relacionada abaixo. TerÃ¡
a duraÃ§Ã£o de 4 horas, nÃ£o sendo permitida
nenhuma espÃ©cie de consulta.
A prova constarÃ¡ de duas partes, sendo a primeira parte comum a todos os 
candidatos. A segunda parte conterÃ¡
questÃ£o(Ãµes) que abordem aspectos de ensino-aprendizagem. SerÃ£o apresentadas 
questÃµes especÃ-ficas a cada
uma das trÃªs Ã¡reas constantes nos PCNs, a saber: Linguagens, CÃ³digos e suas 
Tecnologias, CiÃªncias Humanas
e suas Tecnologias e CiÃªncias da Natureza, MatemÃ¡tica e suas Tecnologias. O 
candidato deverÃ¡ optar pela Ã¡rea
em que se sentir mais preparado para 
responder.http://www.cp2.g12.br/concurso/agente_inscricao/informacoes/EDITAL%200
1_2012%20%20-%20Bibliografia.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-de-desenvolvimento-cultural.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa de Desenvolvimento Cultural Carioca de Ritmo e Poesia.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 segunda-feira, 10 de setembro de 2012 4:36DIÃRIO OFICIAL de 10 de setembro de 
2012DECRETO NÂº 36201 DE 06 DE SETEMBRO DE 2012DispÃµe sobre o Programa de 
Desenvolvimento Cultural Carioca de Ritmo e Poesia.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais, eCONSIDERANDO a necessidade de 
fomentar e disseminar as manifestaÃ§Ãµes culturais populares na Cidade do Rio de
Janeiro;CONSIDERANDO que as rodas do Circuito Carioca de Ritmo e Poesia 
consistem em importantes manifestaÃ§Ãµes culturais populares da cidade; 
DECRETA:Art. 1Âº. Fica criado o Programa de Desenvolvimento Cultural Carioca de 
Ritmo e Poesia da Prefeitura do Rio de Janeiro.Art. 2Âº. O Programa de 
Desenvolvimento Cultural Carioca de Ritmo e Poesia tem como objetivo:I - ampliar
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e valorizar a produÃ§Ã£o musical contemporÃ¢nea para a integraÃ§Ã£o entre a 
mÃºsica e pÃºblico em espaÃ§os pÃºblicos;II - difundir os ritmos originados do 
Hip Hop e da cultura popular brasileira, bem como de outros gÃªneros musicais, 
que foram produzidos coletivamente ou individualmente nas rodas do Circuito 
Carioca de Ritmo e Poesia;III - buscar meios para fomentar e inserir a mÃºsica 
jovem alternativa para que seja dada voz a esse movimento cultural, evitando com
isso a sua marginalizaÃ§Ã£o;IV - empenhar todos os esforÃ§os para que seja 
criado um espaÃ§o designado Ã  integraÃ§Ã£o e Ã  disseminaÃ§Ã£o desse movimento 
cultural;V - elaborar diretrizes nÃ£o vinculantes para a realizaÃ§Ã£o das 
Batalhas de MC, as Rodas de Rima, os MutirÃµes Culturais e outras 
movimentaÃ§Ãµes culturais que possam ser criadas;VI - desenvolver atividades em 
toda a cidade, principalmente em comunidades carentes, no sentido de incentivar 
e disseminar esse movimento cultural;VII - promover a articulaÃ§Ã£o e buscar o 
apoio de produtores, artistas e demais membros da indÃºstria musical nacional e 
internacional no sentido de disseminar esse movimento cultural.Art. 3Âº. A 
Secretaria Municipal de Cultura serÃ¡ responsÃ¡vel pela coordenaÃ§Ã£o do 
programa, com apoio da Empresa de Turismo do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro - 
Riotur e do Instituto Rio PatrimÃ´nio da Humanidade.Art. 4Âº. Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2012; 
448Âº ano da fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES
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Prezados Professores,

Ã‰ com alegria que oProjeto Cineclube nas Escolasconvida para a primeira sessÃ£o
do programa "Cineclube EducaÃ§Ã£o - Viajando com o Cinema", no Oi Futuro 
Ipanema, no dia18 de setembro, terÃ§a-feira, Ã s 18h30. Nesse dia, haverÃ¡ uma 
sessÃ£o exclusiva do filme "O PalhaÃ§o", de Selton Mello, para professores da 
Rede PÃºblica Municipal do Rio de Janeiro. ApÃ³s o filme haverÃ¡ debate com 
convidados especiais.
A sessÃ£o para professoresÃ©GRATUITA, e para garantir o seu lugar basta enviar 
um email paraagendamento@cineduc.org.brcom os dados:
Nome completo:
Disciplina:
Escola:
Email:
Telefone:

O agendamento serÃ¡ por ordem de recebimento de email, e a confirmaÃ§Ã£o estarÃ¡
sujeita Ã  lotaÃ§Ã£o da sala (capacidade 120 lugares).
O filme "O PalhaÃ§o" tem duraÃ§Ã£o de 90 minutos e conta a histÃ³ria dePuro 
Sangue (Paulo JosÃ©)e PangarÃ© (Selton Mello), pai e filho,donos do Circo 
EsperanÃ§a.Eles lideram uma trupe de artistas pelas estradas do paÃ-s. Entre os 
espetÃ¡culos, surgem muitas cobranÃ§as em cima de PangarÃ©. Ele estÃ¡ exausto e 
obcecado pela seguinte ideia:"Eu faÃ§o todo mundo rir, mas quem Ã© que vai me 
fazer rir?"
Tome Nota!
Filme: O PalhaÃ§o

Oi Futuro Ipanema
Rua Visconde de PirajÃ¡, 54, 3Âº andar - Ipanema - Rio de Janeiro / RJ
Capacidade da sala: 120 lugares

[FOTO]
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Ã  Prova Brasil, exame de portuguÃªs e matemÃ¡tica que mede os conhecimentos no 
final dos anos iniciais do ensino fundamental (5Âª sÃ©rie), no Ãºltimo ano do 
ensino fundamental (9Âª sÃ©rie) e no 3Âº ano do ensino mÃ©dio. As mÃ©dias dos 
alunos nessa prova sÃ£o usados - junto com taxas de aprovaÃ§Ã£o - nos cÃ¡lculos 

 doÃndice de Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Ideb), que mede a qualidade 
das escolas e norteia as polÃ-ticas pÃºblicas para a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica.

Consulte:http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-09-07/prova-brasil-resolva
-questoes-do-exame-que-avalia-estudantes-brasileiros.html
Mas o que Ã© exigido neste teste em que o Brasil tirou 5.0 (atÃ© a 5Âª sÃ©rie), 
4,1 (atÃ© a 9Âª sÃ©rie) e 3,7 (ensino mÃ©dio) em 2011? OiGelaborou um teste com 
10 questÃµes - cinco de portuguÃªs e cinco de matemÃ¡tica - divulgadas como 
exemplo pelo MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o de conteÃºdos cobrados na Prova Brasil. O
teste, embora nÃ£o seja um modelo completo, apresenta uma amostra do que Ã© 
exigido de alunos no fim do ensino fundamental e mÃ©dio.
Resolva as questÃµes e saiba se tem boa avaliaÃ§Ã£o em portuguÃªs e matemÃ¡tica:
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Regimento Interno do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
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Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o
Ato da SecretÃ¡ria

 DIÃRIO OFICIAL de 10
de setembro de 2012RESOLUÃ‡ÃƒO SME NÂº 1200 , DE 06 DE SETEMBRO DE
2012.Aprova o Regimento Interno do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e 
Desenvolvimento
da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o do 
MunicÃ-pio
do Rio de Janeiro - FUNDEB.

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

RESOLVE:

Art. 1Âº Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de ManutenÃ§Ã£o e Desenvolvimento da
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EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e de ValorizaÃ§Ã£o dos Profissionais da EducaÃ§Ã£o do 
MunicÃ-pio do
Rio de Janeiro - FUNDEB, nos termos do Anexo Ãšnico desta ResoluÃ§Ã£o, consoante
o
decidido e aprovado pelos respectivos Conselheiros em sessÃ£o ordinÃ¡ria.

Art. 2Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entrarÃ¡ em vigor na data de sua
publicaÃ§Ã£o, revogadas as disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio.

Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2012.

CLAUDIA COSTIN
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 RELATÃ“RIO DA REUNIÃƒO DO CONSELHO DE PROFESSORES COM A SECRETÃRIA DE EDUCAÃ‡ÃƒO
 CLÃUDIA COSTIN EM 30/08/2012A reuniÃ£o foi aberta com a fala da secretÃ¡ria 

sobre a satisfaÃ§Ã£o com os resultados positivos da educaÃ§Ã£o. Houve melhora 
significativa nos Ã-ndices do IDEB nos dois segmentos, sendo ainda maior no 2Âº 
segmento.As Escolas do AmanhÃ£ apresentaram 33% de melhora, com 42% nas escolas 
queencontram-seem Ã¡rea pacificada e 28% nas demais.AlcanÃ§amos o Ã-ndice de 83%
de crianÃ§as alfabetizadas no 1Âº ano. A Rede toda estÃ¡ de parabÃ©ns. A Prova 
Brasil, apesar de avaliar somente as disciplinas de portuguÃªs e matemÃ¡tica, 
fornece uma base diagnÃ³stica da situaÃ§Ã£o do aluno. Na Ãºltima prova o 
resultado foi ainda maior em matemÃ¡tica.Atingimos 83% de crianÃ§as 
alfabetizadas no 1Âº ano de escolaridade.Quanto ao Pacto Carioca Pela 
AlfabetizaÃ§Ã£o, jÃ¡ que foi criado o Pacto Nacional que estabelece que toda 
crianÃ§adeverÃ¡estar alfabetizada aos 8 anos de idade, achamos que seria 
positivo reafirmarmos o nosso compromisso com o aprendizado de nossas crianÃ§as.
Criamos o Pacto Carioca Pela AlfabetizaÃ§Ã£o atravÃ©s do qual nos comprometemos 
a envidar esforÃ§os para que toda crianÃ§a da EducaÃ§Ã£o Infantil esteja imersa 
em ambiente letrado e iniciando seu processo de alfabetizaÃ§Ã£o; toda crianÃ§a 
capaz de ler e escrever textos adequados a sua idade ao final do 1Âº ano do 
Ensino Fundamental (6 anos) e toda crianÃ§a com a alfabetizaÃ§Ã£o consolidada ao
final do 3Âº ano do Ensino Fundamental, diz ainda: "nÃ£o quero maisanalfabeto 
funcional em nossas escolas". Vemos como um reforÃ§o positivo o fato de o 
responsÃ¡vel assinar se comprometendo a nÃ£o deixar que o aluno falte Ã s aulas.
Destacamos que 89,5% dos professores da rede assinaram o pacto, o que demonstra 
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o quanto nossa rede estÃ¡ mobilizada.O prÃªmio foi pago em parcela Ãºnica no dia
30/09. ReclamaÃ§Ãµes ou dÃºvidas com relaÃ§Ã£o ao valor prÃªmio devem ser 
encaminhadas para o e-mail:crhsme@rioeduca.net. (nome completo e matrÃ-cula)Foi 
relembrada pela senhora secretÃ¡ria a importÃ¢ncia dos diretores registrarem 
para onde a crianÃ§a foi encaminhada no momento das transferÃªncias para evitar 
que fique caracterizado o abandono (evasÃ£o). A falta desse registro tem pesado 
como Ã-ndice de evasÃ£o no momento do cÃ¡lculo do IDEB.A secretÃ¡ria disse 
reconhecer que ainda falta muito a ser feito. Deu alguns exemplos de metas a 
serem alcanÃ§adas: a totalidade de quadras cobertas, climatizaÃ§Ã£o de todas as 
nossas salas de aula, criaÃ§Ã£o de um mecanismo mais Ã¡gil para a realizaÃ§Ã£o 
de pequenos reparos, construÃ§Ã£o de maisEDIse a implantaÃ§Ã£o de toda a rede em
sistema de horÃ¡rio integral.Houve diminuiÃ§Ã£o da verba de SDP devido ao 
pagamento do tÃ-quete refeiÃ§Ã£o/alimentaÃ§Ã£o. O benefÃ-cio demanda um 
investimento de treze milhÃµes de reais ao mÃªs.Todos os prÃ³ximos concursos 
serÃ£o para o regime de 40 horas semanais, com exceÃ§Ã£o dos professores de 
EducaÃ§Ã£o Religiosa.Foi questionado pelo Conselho de Professores como se darÃ¡ 
Ã  lotaÃ§Ã£o dos professores de 40 horas, nas escolas de horÃ¡rio integral em 
detrimento a permanÃªncia dos professores de 22h30min que jÃ¡ faÃ§am parte desta
unidade.A secretÃ¡ria esclareceu que cabe ao diretor junto com o CEC decidir 
como compor o quadro de funcionÃ¡rios da escola, neste caso especÃ-fico, optar 
pelos professores que chegam do concurso de 40 horas ou permanecer com o 
professor de 22h30min e a dupla regÃªncia.Questionada sobre a possibilidade dar 
a opÃ§Ã£o do professor de 22h30min ela esclareceu que em 2011 questionou o 
jurÃ-dico e recebeu a resposta negativa.Lembrou tambÃ©m que os professores sÃ£o 
lotados nas CRES e nÃ£o nas escolas.A professora Sonia representante da 3Âª CRE 
pediu esclarecimento sobre o estudo na 3Âª CRE para a implantaÃ§Ã£o progressiva 
do horÃ¡rio integral nesta CRE. Explicou que tal estudo e o modo como vem sendo 
conduzido estÃ¡ gerando discussÃµes e inquietaÃ§Ã£o nas escolas e entre os 
professores. ASra.SecretÃ¡ria pediu-nos para que tranquilizÃ¡ssemos os colegas ,
que as decisÃµes serÃ£o tomadas em conjunto com o CEC e a Comunidade Escolar e 
nÃ£o apenas decisÃ£o da DireÃ§Ã£o. Afirmou que o interesse de transformar em 
Turno Ãšnico serÃ¡ primeiro nas Escolas dos alunos menores (EDIse Casa de 
AlfabetizaÃ§Ã£o), que em 2012 estÃ£o em 2 turnos e em 2013 deverÃ¡ ser em Turno 
Ãšnico.Ela afirmou que nas escolas situadas em Ã¡rea de risco, ainda nÃ£o 
pacificadas, em 2013 nÃ£o haverÃ¡ alteraÃ§Ã£o e que antes que issoaconteÃ§a 
elaprecisarÃ¡ construir novas escolas.Quanto Ã s turmas de 6Âº ano experimental 
para que continue sendo regida por Professor II, ela acredita que a direÃ§Ã£o 
junto com o CEC poderÃ¡ optar por ser regido por PII ou PI, mas se a opÃ§Ã£o for
por PII,alei terÃ¡ de ser alterada.A professora Jeanine Serenado, conselheira da
9Âª CRE, levantou o questionamento sobre a possibilidade de os professores 
aprovados no concurso de 1992 que possuem matrÃ-cula de 16 horas, no estado, 
fazerem a opÃ§Ã£o pelo regime de 40 horas, sem abrir mÃ£o da matrÃ-cula do 
estado. Semelhante ao que Ã© feito pelos professores do mesmo concurso que 
estÃ£o optando pelas 40 horas sem que seja necessÃ¡rio deixar a matrÃ-cula de 
22,5 que possuem no municÃ-pio do Rio. A senhora secretÃ¡ria respondeu que tal 
nÃ£o seria possÃ-vel, pois no edital de 1992 Ã© exigida a dedicaÃ§Ã£o exclusiva 
dos professores no caso da opÃ§Ã£o pelo regime de 40 horas.A secretÃ¡ria 
informou que em 2013 o nÃºmero de GinÃ¡sios Experimentais Cariocas saltarÃ¡ de 
13 para 30. Teremos ainda 1 GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico, na Pedra de 
Guaratiba, 10Âª CRE, 1 GinÃ¡sio Experimental de Artes na 1Âª CRE e o GinÃ¡sio 
Experimental do Samba, na 4Âª CRE. Todos os GinÃ¡sios Experimentais ficaram 
entre as 50 melhores escolas da Rede.O Conselho voltou a cobrar a inclusÃ£o da 
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especializaÃ§Ã£o lato senso como critÃ©rio de enquadramento para a categoria 
municipal. A secretÃ¡ria afirmou que nÃ£o seria possÃ-vel contemplar a 
reivindicaÃ§Ã£o em ano eleitoral.Quanto ao HorÃ¡rio de CE do professor II, a 
secretÃ¡ria menciona que estÃ¡ acontecendo plenamente em 70% das escolas. 
Reconhece que a maior dificuldade se concentra na prÃ©-escola. Informa que estÃ¡
acontecendo na 2Âª CRE um teste para implantaÃ§Ã£o de professores de artes na 
EducaÃ§Ã£o Infantil.Pedimos estagiÃ¡rios de Psicologia, para atuarem com grupos 
de alunos com problemas. A secretÃ¡ria nos disse que os estagiÃ¡rios sÃ³ podem 
ser colocados para reforÃ§o escolar, informÃ¡tica, auxiliar alunos com 
deficiÃªncia ou atividades administrativas.Os conselheiros perguntaram sobre os 
tablets e a secretÃ¡ria relembrou que a prefeitura havia aderido ao pregÃ£o do 
MEC e que o processo costuma ser demorado. A previsÃ£o para o inÃ-cio da entrega
dos tablets Ã© outubro, mas nÃ£o promete. Ressaltou que somente os professores 
receberÃ£o.A professora Alexandra, representante da 4Âª CRE questionou se os 
novos professores receberiam o notebook que foi distribuÃ-do aos professores da 
rede. A secretÃ¡ria respondeu que nÃ£o e que a Ãºltima entrega foi em 2010. 
Acrescentou que, na Ã©poca em que os notebooks foram dados aos professores havia
a necessidade da inclusÃ£o digital dos docentes da rede municipal. E, que tal 
nÃ£o se faz necessÃ¡rio nos dias de hoje. As escolas estÃ£o recebendo um Kit 
educopÃ©dia que inclui um netbook para ser usado em sala de aula.Aos assuntos 
referentes Ã  educopÃ©dia do 6Âº ao 9Âº ano, pediu que enviÃ¡ssemos um email 
direto para o Rafael Parente:rafaelparente@rioeduca.netA Professora Sonia, 
representante da 3Âª CRE perguntou se o contrato com a Firma Sodexo serÃ¡ 
renovado, em novembro, para que continuemos a receber o VR e VA. 
ASra.SecretÃ¡riarespondeu afirmativamente, o contrato serÃ¡ renovado.Perguntou, 
ainda, se no final do ano letivo de 2012, haverÃ¡ aprovaÃ§Ã£o para alunos com 
frequÃªncia inferior a 75%. Ela respondeu que isto nÃ£o procede, pois a 
legislaÃ§Ã£o nÃ£o permite.A secretÃ¡ria informou que, a escola que perdeu o 
agente educador ou outro funcionÃ¡rio de apoio, poderÃ¡ solicitar outro a CRE e 
havendo disponibilidade serÃ¡ atendida. Sobre as competÃªncias do secretÃ¡rio 
escolar, ela orientou que deverÃ-amos buscar esta resposta no edital do 
concurso.RelatÃ³rio elaborado por Ana Celeste Moraes e Neide ValÃ©ria Pires (2Âª
CRE) Sonia Constantin e Adelia Santos (3Âª CRE) Alexandra Allen (4ÂªCRE) MÃ´nica
(7Âª CRE) Jeanini Serenado (9Âª CRE) Marcelo Pereira (10Âª CRE)
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  DIÃRIO OFICIALde 17 de setembro de 2012A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no 
uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor; 
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eCONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 31.613, de 18 de dezembro de 2009, que 
consolida as diretrizes e regulamentaÃ§Ã£o aplicÃ¡veis ao afastamento de 
servidores da AdministraÃ§Ã£o Municipal;CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.Âº 
35.602, de 09 de maio de 2012 que cria a Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor 
Carioca - Paulo Freire - E/EPF e estabelece suas competÃªncias;CONSIDERANDO o 
disposto no Decreto n.Âº 35.674, de 30 de maio de 2012, que instituiu o Programa
Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado;CONSIDERANDO que a Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o- SME, da Cidade do Rio de Janeiro mantÃ©m uma polÃ-tica 
de valorizaÃ§Ã£o dos professores; eCONSIDERANDO a importÃ¢ncia da execuÃ§Ã£o de 
Projetos de Pesquisas em parceria com Programas de Mestrado e Doutorado, que 
visem Ã  melhoria das prÃ¡ticas educacionais nas Escolas da Rede PÃºblica 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.RESOLVE:Art. 1 Para participar 
do Programa Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado, estarÃ£o 
habilitados Ã  inscriÃ§Ã£o os servidores detentores do cargo de Professor que 
atendam ao disposto no art. 2Âº do Decreto n.Âº 35.674, de 30 de maio de 
2012.ParÃ¡grafo Ãºnico. As Bolsas de Estudos para cursos de Mestrado ou 
Doutorado poderÃ£o ser concedidas a partir do ingresso do professorem Programa 
de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o stricto-sensu;Art. 2Âº A Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor 
Carioca - Paulo Freire - E/EPF serÃ¡ responsÃ¡vel pelo recebimento das 
inscriÃ§Ãµes e anÃ¡lise das solicitaÃ§Ãµes, de acordo com os seguintes 
critÃ©rios:I - Das inscriÃ§Ãµes:a) as inscriÃ§Ãµes serÃ£o realizadas, 
anualmente, no mÃªs de novembro, na Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - 
Paulo Freire - E/EPF;b) a anÃ¡lise dos pedidos ocorrerÃ¡ no mÃªs de dezembro;c) 
o formulÃ¡rio para inscriÃ§Ã£o estarÃ¡ disponÃ-vel na pÃ¡gina da SME;II - Dos 
temas priorizados para esta ediÃ§Ã£o:a) PrÃ¡ticas de Sala de Aulab) AvaliaÃ§Ã£o 
e Sucesso Escolarc) Aprendizagem e NeurociÃªnciad) DidÃ¡ticae) AlfabetizaÃ§Ã£of)
EducaÃ§Ã£o Especialg) EducaÃ§Ã£o Infantilh) EducaÃ§Ã£o e Novas TecnologiasIII - 
Da documentaÃ§Ã£o necessÃ¡ria:a) DeclaraÃ§Ã£o de regÃªncia de turma - mÃ-nimo 5 
anos;b) RelatÃ³rio do desempenho das turmas em que atuou como regente nos trÃªs 
anos que antecederam Ã  solicitaÃ§Ã£o da Bolsa de Estudo;c) RelatÃ³rio da Chefia
Imediata sobre o desempenho do professor, somente no caso em que o servidor nÃ£o
esteja exercendo a regÃªncia de turma nos trÃªs anos anteriores Ã  solicitaÃ§Ã£o
da Bolsa de Estudo;d) DeclaraÃ§Ã£o da InstituiÃ§Ã£o de Ensino Superior a que o 
candidato estiver vinculado, constando o conceito recebido pelo curso na Ãºltima
avaliaÃ§Ã£o e a data de ingresso do candidato no curso de Mestrado ou 
Doutorado;e) Termo de Compromisso das normas que regem a concessÃ£o de Bolsas 
pelo Programa Anual de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro;f)Projeto de Pesquisa - uma 
cÃ³pia impressa e uma em CD com arquivo em PDF.IV - AnÃ¡lise para concessÃ£o de 
Bolsas de Estudos:a) as solicitaÃ§Ãµes para concessÃ£o de Bolsas de Estudos para
Mestrado e Doutorado serÃ£o analisadas por uma banca formada por trÃªs 
profissionais pertencentes ao quadro da Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor 
Carioca - Paulo Freire - E/EPF.b) o solicitante deverÃ¡ cumprir com as 
exigÃªncias constantes desta ResoluÃ§Ã£o.c) o projeto de pesquisa deverÃ¡ 
demonstrar compatibilidade com a prÃ¡tica pedagÃ³gica no Ã¢mbito da SME, 
contribuindo, assim, para inovaÃ§Ã£o das prÃ¡ticas docentes, para melhoria dos 
nÃ-veis de aprendizagem dos alunos e para o aumento da qualidade de ensino nas 
Escolas PÃºblicas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro.V - Resultado:a) o 
resultado com o nome e matrÃ-cula dos contemplados com a Bolsa de Estudo serÃ¡ 
publicado no DiÃ¡rio Oficial do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, no mÃªs de 
janeiro, do ano subsequente.b) os professores nÃ£o contemplados poderÃ£o retirar
os documentos entregues no ato inscriÃ§Ã£o, no prazo de atÃ© 30 dias, apÃ³s a 
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publicaÃ§Ã£o do resultado. Findo este prazo, os documentos serÃ£o descartados.VI
- DuraÃ§Ã£o das Bolsas:a) a Bolsa de Estudos serÃ¡ concedida pelo perÃ-odo de 
doze meses, podendo ser renovada de acordo com normas a serem estabelecidas a 
cada perÃ-odo de inscriÃ§Ã£o.Art. 3Âº Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela 
Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire - E/EPF.Art. 4Âº Esta 
ResoluÃ§Ã£o entrarÃ¡ em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o, revogadas as 
disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio.Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2012.CLAUDIA 

 COSTINLegislaÃ§Ã£o citada:DECRETO N.Âº 35674 DE 30 DE MAIO DE 2012.DIÃRIO 
OFICIAL de 31 de maio de 2012(...)Art.2Âº. PoderÃ£o participar do Programa Anual
de Bolsas de Estudos de Mestrado e Doutorado os servidores que preencham os 
seguintes requisitos bÃ¡sicos:I-ser professor da Rede PÃºblica Municipal de 
Ensino hÃ¡ pelo menos 5 (cinco) anos e jÃ¡ ter homologado o EstÃ¡gio 
ProbatÃ³rio;II-estar em exercÃ-cio efetivo na Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o;III-nÃ£o estar respondendo a inquÃ©rito administrativo no perÃ-odo da
concessÃ£o do afastamento;IV-nÃ£o se encontrar em regime de funÃ§Ã£o 
gratificada, cargo em comissÃ£o e nÃ£o ser detentor de cargo ou emprego pÃºblico
da administraÃ§Ã£o pÃºblica de outros entes federativos;V-ser portador de curso 
de graduaÃ§Ã£o na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o;VI-ter sido admitido como aluno regular em
Curso de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o, no nÃ-vel de Mestrado ou Doutorado, na disciplina 
correspondente ao do cargo efetivo ou na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o que guarde 
compatibilidade entre o curso pleiteado e sua prÃ¡tica pedagÃ³gica no Ã¢mbito da
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.(...)
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rio terÃ¡ escola bilingue de mandarim - EducaÃ§Ã£o - O Dia Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio terÃ¡ escola bilingue de mandarim - EducaÃ§Ã£o - O Dia Online
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Sancionada lei que incentiva banda larga e computador na escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Foi publicada nesta terÃ§a (18), aLei 12.715- que amplia o Plano Brasil Maior - 
concede incentivos fiscais para a compra de computadores para escolas pÃºblicas 
e restabelece o Programa Um Computador por Aluno (Prouca). A norma trata, entre 
outros pontos, da desoneraÃ§Ã£o da folha de pagamento, aplicaÃ§Ã£o do Regime 
Diferenciado de ContrataÃ§Ãµes (RDC) na Ã¡rea educacional e concessÃ£o de 
incentivos Ã  industria automotiva e aoPrograma Nacional de Banda Larga.
De acordo com a lei, o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso 
Educacional (Reicomp) visa facilitar a aquisiÃ§Ã£o dos aparelhos para uso dos 
alunos e professores da rede pÃºblica federal, estadual, municipal e do Distrito
Federal e para as escolas sem fins lucrativos que prestam atendimento a pessoas 
com deficiÃªncia. Os computadores deverÃ£o ser utilizados exclusivamente no 
processo de aprendizagem.
O Reicomp suspende a incidÃªncia do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para as indÃºstrias que fornecem matÃ©ria-prima e produtos intermediÃ¡rios
para a fabricaÃ§Ã£o dos computadores, alÃ©m do PIS/Pasep e da ContribuiÃ§Ã£o 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
O Programa Um Computador por Aluno tem como objetivo promover a inclusÃ£o 
digital nas escolas pÃºblicas por meio da compra de equipamentos de 
informÃ¡tica, programas de computador, suporte e assistÃªncia tÃ©cnica. Pela 
lei, um percentual mÃ-nimo dos equipamentos deverÃ¡, obrigatoriamente, ser 
adaptado para pessoas com deficiÃªncia.
A lei tambÃ©m institui o Regime Diferenciado de ContrataÃ§Ãµes (RDC) para 
construÃ§Ã£o ou reforma de estabelecimentos de educaÃ§Ã£o infantil. O regime 
poderÃ¡ ser aplicado atÃ© o 31 de dezembro de 2018 aos projetos de construÃ§Ã£o 
ou reforma de creches e prÃ©-escolas, cujas obras tenham inÃ-cio ou 
contrataÃ§Ã£o a partir de 1Âº de janeiro de 2013.
De acordo com o governo, a adoÃ§Ã£o do RDC Ã© opcional. O projeto - de 
construÃ§Ã£o ou reforma de creche e prÃ©-escola - precisa da prÃ©via aprovaÃ§Ã£o
do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o e o imÃ³vel nÃ£o poderÃ¡ ter a destinaÃ§Ã£o 
alterada pelo prazo mÃ-nimo de cinco anos.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sarau do professor!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em 26 de setembro aconteceu o 2Âº Sarau do professor, na Escola de formaÃ§Ã£o 
Paulo Freire. O encontro foi maravilhoso e a equipe do CIEP sempre bem 
representada pela professora Gwendolyn.

[FOTO]
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SECRETARIA DE EDUCAÃ‡ÃƒO REALIZA SELEÃ‡ÃƒO PARA ESCOLAS DE ENSINO MÃ‰DIO 
INTEGRADO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes prosseguem atÃ© o prÃ³ximo dia 12 de setembro

A Secretaria de Estado de EducaÃ§Ã£o abriu inscriÃ§Ã£o para o processo seletivo 
destinado ao ingresso nas unidades de Ensino MÃ©dio Integrado. A oferta Ã© de 
1.050 vagas para a 1Âª sÃ©rie do Ensino MÃ©dio Integrado Ã  formaÃ§Ã£o 
profissional, Ensino MÃ©dio Experimental e Ensino MÃ©dio Regular com curso 
tÃ©cnico concomitante. Todos os cursos serÃ£o oferecidos em horÃ¡rio integral.
As inscriÃ§Ãµes devem ser realizadas somente via internet, no site da secretaria
www.seeduc.rj.gov.br, atÃ© as 23h59 do prÃ³ximo dia 12. Quem nÃ£o tiver acesso 
Ã  internet pode efetuar matrÃ-cula em qualquer unidade escolar da rede 
estadual. As provas serÃ£o aplicadas no dia 30 deste mÃªs. JÃ¡ a divulgaÃ§Ã£o do
resultado final da seleÃ§Ã£o estÃ¡ prevista para o dia 31 de outubro.
Das oportunidades, 5% serÃ£o destinadas a portadores de deficiÃªncia (desde que 
nÃ£o haja incompatibilidade entre a deficiÃªncia e as atividades tÃ-picas do 
curso pretendido) e 5% para alunos oriundos da rede privada.
Podem concorrer alunos nascidos entre 1Âº de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de
1998 e que estejam concluindo ou jÃ¡ tenham concluÃ-do o 9Âº ano do Ensino 
Fundamental ou a fase IX da EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos (EJA) em escolas que 
integrem a rede pÃºblica ou privada de ensino.
As oportunidades sÃ£o para as seguintes unidades: C. E. JosÃ© Leite Lopes (Nave 
- Tijuca), C. E. Comendador Velentim dos Santos Diniz (Nata - SÃ£o GonÃ§alo), C.
E. Erich Walter Heine (Santa Cruz), C. E. Chico Anysio (Tijuca), C. I. E. 
MiÃ©cimo da Silva (Capo Grande), C. E. CÃ-rculo OperÃ¡rio - Campus Inmetro 
(XerÃ©m) e C. E. Professor HorÃ¡cio Macedo - Campus Cefet/RJ (Maria da GraÃ§a).
Este ano, a grande novidade Ã© a inclusÃ£o do C. E. Chico Anysio, previsto para 
ser inaugurado este ano. A escola apresentarÃ¡ uma proposta educacional 
diferenciada, visando Ã  formaÃ§Ã£o plena do aluno. A unidade irÃ¡ oferecer 
Ensino MÃ©dio em horÃ¡rio integral, de formaÃ§Ã£o geral, nÃ£o 
profissionalizante. A educaÃ§Ã£o a ser desenvolvida na unidade garantirÃ¡ ao 
educando o processo formativo de excelÃªncia em proposta pedagÃ³gica inovadora.
O Ensino MÃ©dio Integrado Ã© uma modalidade de ensino que une a formaÃ§Ã£o geral
(conteÃºdos da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica) com a formaÃ§Ã£o tÃ©cnica (preparando para o 
mercado de trabalho) e pressupÃµe a construÃ§Ã£o de uma matriz curricular 
diferenciada. Oferece habilitaÃ§Ã£o profissional tÃ©cnica com uma sÃ³ 
matrÃ-cula.
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 segunda-feira, 10 de setembro de 2012 11:38 Encontro com Autor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Caros Professores, Agentes Auxiliares de Creche e BibliotecÃ¡riosA 
E/SUBE/CED/GerÃªncia de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o realizarÃ¡ um encontro com a autora 
Mary Del Priori, como mais uma atividade de incentivo Ã  leitura literÃ¡ria do 
Programa Rio, uma cidade de leitores.Mary Del Priori Ã© autora de cerca de 30 
livros de HistÃ³ria do Brasil, entre eles os romances histÃ³ricosO prÃ-ncipe 

 maldito,HistÃ³rias Ãntimas,A carne e o sangue. Lecionou nos Departamentos de 
HistÃ³ria da USP, PUC/RJ e Universidade Salgado de Oliveira. Fez PÃ³s-doutorado 
pela Ã‰cole des Hautes Ã‰tudes em Sciences Sociales, Paris. Colabora com dezenas
de jornais e revistas nacionais e estrangeiros, cientÃ-ficos ou nÃ£o. Recebeu 
prÃªmios nacionais e internacionais como o Premio Jabuti, o Casa Grande  
Senzala, o da AssociaÃ§Ã£o Paulista de CrÃ-ticos de Artes 2007 e o Ars Latina de
2008 por ensaÃ-smo no campo de HistÃ³ria.O Encontro serÃ¡ realizado no prÃ³ximo 
dia24/09, Ã s 14h, na Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo 
Freire,Av. Presidente Vargas 1314, Centro.Para se inscrever, envie um e.mail 
parainscricaoautor@gmail.com, com nome completo, matrÃ-cula, cargo/funÃ§Ã£o e 
lotaÃ§Ã£o. As inscriÃ§Ãµes serÃ£o efetuadas pela ordem de chegada, atÃ© que as 
vagas se esgotem.
E/SUBE/CED/MÃ-dia-EducaÃ§Ã£oTel:2976-2318 /2976-2319
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SeleÃ§Ã£o de candidatos/as para concessÃ£o de bolsas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A SuperintendÃªncia de Estudos Sociais e EconÃ´micos (SEI), autarquia vinculada 
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aSecretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), CONVIDA os 
interessadosa apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos para 
seleÃ§Ã£o pÃºblica decandidatos a bolsa pesquisa, no Ã¢mbito de uma parceria com
Instituto de Pesquisa EconÃ´mica Aplicada (IPEA) e seu Programa de MobilizaÃ§Ã£o
da CompetÃªncia Nacionalpara Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB.

OBJETO - AChamada tem por objetivo selecionar interessados, para concessÃ£o 
debolsa pesquisa, no Ã¢mbito do projeto Planejamento e GestÃ£o Governamental 
naEsfera Estadual: uma anÃ¡lise comparativa dos processos, conteÃºdos e 
sistemasde acompanhamento dos PPAs, conforme Termo de ReferÃªncia.

[FOTO]

http://www.sei.ba.gov.br/images/chamada_publica/chamada_publica_projeto_ipea_ppa
_Bahia.pdf

Fonte:http://dmtssa.blogspot.com.br/2012/09/selecao-de-candidatosas-para-concess
ao.html
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

seleÃ§Ã£o de SecretÃ¡rio (a) Executivo (a) 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

13 de setembro de 2012  16h45DestaqueEdital aberto para seleÃ§Ã£o de SecretÃ¡rio
(a) Executivo (a) para inÃ-cio imediato no Rio de Janeiro

 PROCESSO SELETIVO - SECRETÃRIO(A) EXECUTIVO(A) PARA O PROJETO SOBRE
 DIREITOS HUMANOS E INDUSTRIA EXTRATIVA, COM FORMAÃ‡ÃƒO NA ÃREA DE

CIÃŠNCIAS HUMANAS E/OU CIÃŠNCIAS SOCIAIS APLICADAS
AJustiÃ§a Global, o PACS e a JustiÃ§a nos Trilhos selecionam profissional para 
coordenar a secretaria executiva do projeto Direitos Humanos e IndÃºstria 
Extrativa. As pessoas interessadas deverÃ£o enviar atÃ© o dia 01 de outubro um 
currÃ-culo com atÃ© no mÃ¡ximo duas pÃ¡ginas para o 
endereÃ§ocontato@global.org.bracompanhado de1) carta de apresentaÃ§Ã£o de uma a 
duas laudas, demonstrando sua condiÃ§Ã£o para assumir a posiÃ§Ã£oe2) texto de 
3500 caracteres sobre o seguinte tema: no contexto atual, como vocÃª vÃª o 
processo de transnacionalizaÃ§Ã£o das empresas brasileiras e o papel destas na 

 AmÃ©rica Latina e na Ãfrica?
PosiÃ§Ã£o: SecretÃ¡rio(a) executivo(a) para projeto sobre direitos humanos e 
indÃºstria extrativa, com formaÃ§Ã£o na Ã¡rea de ciÃªncias humanas e/ou 
ciÃªncias sociais aplicadas
Local: Rio de Janeiro-RJ
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Prazo final para envio de CV: 01 de outubro de 2012
InÃ-cio das atividades: Imediato
Carga horÃ¡ria: 40 horas/semana1. Resumo das FunÃ§Ãµes do Pesquisador (a) na 
Ã¡rea de ciÃªncias humanas e/ou ciÃªncias sociais aplicadas
 Coordenar a secretaria executiva de projeto a ser executado por entidades da 

 sociedade civil brasileira em parceria com entidades da America Latina e Ãfrica;
 ExecuÃ§Ã£o de anÃ¡lises, estudos e pesquisas sobre os temas relacionados ao 
projeto;
 ElaboraÃ§Ã£o de projetos, relatÃ³rios de trabalho e prestaÃ§Ã£o de contas para 
as agÃªncias
financiadoras do projeto;
 OrganizaÃ§Ã£o de eventos nacionais e internacionais;
 OrganizaÃ§Ã£o e divulgaÃ§Ã£o de informaÃ§Ã£o;
 ArticulaÃ§Ã£o com movimentos sociais e organizaÃ§Ãµes brasileiras e 
internacionais;
 Boa comunicaÃ§Ã£o oral e escrita;
 Oito horas diÃ¡rias de trabalho;2. Requisitos para a FunÃ§Ã£o:
 Curso superior em ciÃªncias humanas e/ou ciÃªncias sociais aplicadas;
 FluÃªncia em inglÃªs e espanhol;
 Interesse na Ã¡rea de promoÃ§Ã£o e proteÃ§Ã£o dos direitos humanos;
 DesejÃ¡vel conhecimento e experiÃªncia sobre a IndÃºstria Extrativa;
 ExperiÃªncia de articulaÃ§Ã£o com os movimentos sociais e organizaÃ§Ãµes 
nÃ£o-governamentais
brasileiras e internacionais;
 Facilidade para comunicar-se oralmente e por escrito;
 Disponibilidade para viajar;
 Facilidade para trabalhar em equipe;
 Criatividade e iniciativa prÃ³pria;
 Bom conhecimento operacional de informÃ¡tica;
 Disponibilidade imediata;
 Disponibilidade em executar tarefas mais amplas do que as descritas acima 
quando necessÃ¡rio;
 Disponibilidade para residir no Rio de Janeiro.3. InscriÃ§Ãµes
As candidaturas devem ser encaminhadas atÃ© o dia 01 de outubro de 2012, 
atravÃ©s do E-MAIL:contato@global.org.br, ASSUNTO: Processo SeleÃ§Ã£o 
Secretario(a) Executivo(a), contendo a documentaÃ§Ã£o a seguir especificada:
1. CurrÃ-culo com atÃ© no mÃ¡ximo duas pÃ¡ginas;
2. Carta de apresentaÃ§Ã£o de uma a duas laudas, demonstrando se interesse e 
condiÃ§Ã£o para assumir a posiÃ§Ã£o;
3. Texto de 3500 caracteres sobre o seguinte tema: No contexto atual, como vocÃª
vÃª o processo de transnacionalizaÃ§Ã£o das empresas brasileiras e o papel 

 destas na America Latina e na Ãfrica? 
4. ApresentaÃ§Ã£o de duas referÃªncias para serem contatadas pela equipe de 
seleÃ§Ã£o, caso necessÃ¡rio.4. SeleÃ§Ã£o
 02 a 06 de Outubro: AnÃ¡lise dos Documentos Enviados;
 08 a 11 de Outubro: Entrevista5. Resultado final
 15 de Outubro de 20126. RemuneraÃ§Ã£o
 CompatÃ-vel com a funÃ§Ã£o
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana de alimentaÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Durante a semana de alimentaÃ§Ã£o, as professoras CÃ¡tia e DÃ©bora fizeram um 
lindo trabalho de educaÃ§Ã£o alimentar com seus alunos. As professoras falaram 
da importÃ¢ncia da alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel, mostraram que alimentos devem ser 
consumidos, fez receitas com as crianÃ§as e degustaram delÃ-cias. O principal 
objetivo Ã© transformar os hÃ¡bitos alimentares das crianÃ§as que levaram 
receitas e novos conhecimentos para seus pais. Isso Ã© EducaÃ§Ã£o para SaÃºde, 
parabÃ©ns professoras.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 sessÃ£o do Afrocine

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 OLaboratÃ³rio de Estudos Africanos(LeÃfrica) do Instituto de HistÃ³ria da 
UFRJconvida para mais uma sessÃ£o doAfrocine, com a animaÃ§Ã£o:KIRIKU E A 
FEITICEIRADebatedora:Prof.Âª Dr.Âª Angela RobertiDoutora em HistÃ³ria Social 
pela PontifÃ-cia Universidade CatÃ³lica de SÃ£o Paulo (2006).Ã‰ professora 
adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),na Ã¡rea da HistÃ³ria
Moderna e ContemporÃ¢nea, professora adjunta daUniversidade do Grande Rio 
(UNIGRANRIO), no curso de HistÃ³ria, que atualmentecoordena, e no Programa de 
PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Letras e CiÃªncias Humanas.Data: 03 de outubro de 2012, 
quarta-feira - 18hLocal: Instituto de HistÃ³ria da UFRJLargo de SÃ£o Francisco 
nÂº1 - CentroRio de Janeiro, RJ, sala 106. TÃ©rreoSINOPSE DO FILME:Kiriku Ã© um 
garoto pequeno, mas muito inteligente e com dons especiais, que nasceu com a 
missÃ£o de salvar sua aldeia. A cruel feiticeira Karaba secou a fonte do lugar 
onde Kiriku mora com amigos e parentes e, possivelmente, comeu o pai e os tios 
do menino. Encontrando amigos e seres fantÃ¡sticos pelo caminho, Kiriku vai 

 resolver a situaÃ§Ã£o. HistÃ³ria baseada em uma lenda da Ãfrica 
Ocidental.Confere-se certificado de participaÃ§Ã£o.
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Shell iniciativa jovem
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Site mapeia projetos educativos de cinema em SÃ£o Paulo
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Incluir o cinema no processo pedagÃ³gico interdisciplinar de crianÃ§as e 
adolescentes Ã© o principal objetivo do Programa Cine-EducaÃ§Ã£o, que existe 
desde 2005, em SÃ£o Paulo. AlÃ©m de aproximar alunos de escolas pÃºblicas da 
linguagem audiovisual, incentiva os jovens a expressar suas realidades por meio 
de vÃ-deos.
Para fortalecer a iniciativa e compartilhar dados, foi feito um mapeamento de 
projetos semelhantes no estado, utilizando oMapas Coletivos, uma ferramenta 
online colaborativa. LÃ¡, o usuÃ¡rio pode conhecer outras aÃ§Ãµes educativas 
ligadas ao cinema e colaborar com o aumento da rede, incluindo novos pontos.
O site reÃºne informaÃ§Ãµes, fotos e vÃ-deos de projetos como o O.C.A - 
Periferia em Movimento, ParaisÃ³polis no Audiovisual, Cine Quebrada, 
AssociaÃ§Ã£o Cultural KinofÃ³rum e Bixiga em Artes e OfÃ-cios. A plataforma 
permite ainda que sejam criando novos mapas, desde que o tema escolhido 
contribua para a cidadania e a sustentabilidade urbana, engajando os cidadÃ£os 
na arena pÃºblica.
O Mapas Coletivos foi idealizado por Gustavo Faleiros e Juliana Mori, em 
parceria com o site ((o)) eco. JÃ¡ o Cine-EducaÃ§Ã£o, Ã© uma iniciativa da 
Cinemateca Brasileira, Via Gutenberg e diversas Secretarias Estaduais e 
Municipais de EducaÃ§Ã£o, com o patrocÃ-nio do MAPFRE Seguros.
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 28 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Teatro com a turma 1502.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1502 , da professora Claudia, tem feito aulas de teatro desde o inÃ-cio 
do ano letivo. Esse mÃªs de setembro a turma brindou a escola com um espetÃ¡culo
de teatro para todas as turmas da escola. Foi maravilhoso. A peÃ§a falava de 
folclore, e os alunos cantaram e representaram foi sensacional.

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
trabalhando-medidas-no-ei.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Trabalhando medidas no EI.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras CÃ¡tia e DÃ©bora trabalharam medidas com seus alunos de 
EducaÃ§Ã£o Infantil. As professoras utilizaram atividades prÃ¡ticas como pesar e
medir. Os alunos mediram: objetos e seus colegas utilizando instrumentos como 
trena e fita mÃ©trica. Eles tambÃ©m puderam pesar seus colegas com uma balanÃ§a.
As crianÃ§as adoraram as atividades e aprenderam muito. Quem disse que esse 
conteÃºdo nÃ£o pode ser trabalhado na EducaÃ§Ã£o Infantil, nÃ£o viu o belo 
trabalho das professoras. Ao final da atividade, a professora registrou tudo no 
blocÃ£o que fica disponÃ-vel na sala, as crianÃ§as observaram e fizeram leitura 
coletiva do trabalho realizado. Confira!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
universitarios-nao-mostram-interesse-em.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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sÃ¡bado, 29 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

UniversitÃ¡rios nÃ£o mostram interesse em carreira docente - vida - educacao - 
EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
UniversitÃ¡rios nÃ£o mostram interesse em carreira docente - vida - educacao - 
EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

USP lanÃ§a cinco canais online e acervo com mais de 7 mil vÃ-deos - vida - 
educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
USP lanÃ§a cinco canais online e acervo com mais de 7 mil vÃ-deos - vida - 
educacao - EstadÃ£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VII SIMPÃ“SIO NACIONAL  Modernidade, CiÃªncia e Mitos em SaÃºde Mental da 
InfÃ¢ncia e AdolescÃªncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

VIISIMPÃ“SIO NACIONALSanta Casa de MisericÃ³rdia - RJServiÃ§o de Psiquiatria 
Prof. Jorge Alberto Costa e SilvaSetor de Psiquiatria da InfÃ¢ncia e 
AdolescÃªncia
Modernidade, CiÃªncia e Mitos em SaÃºde Mental da InfÃ¢ncia e AdolescÃªncia
07 e 08 de dezembro de 2012 no AuditÃ³rio Geral da Santa Casa de 
MisericÃ³rdiaAuditÃ³rio Geral da Santa Casa da MisericÃ³rdia do Rio de Janeiro 
(Rua Santa Luzia, 206 - Centro)CoordenaÃ§Ã£o: FÃ¡bio Barbirato, Gabriela Dias e 
Rita Thompsonsimposiocomportamento@gmail.com
PROGRAMASexta - 07 de Dezembro8:30 -AberturaFÃ¡bio Barbirato - Chefe do Setor de
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Psiquiatria da InfÃ¢ncia e AdolescÃªncia da Santa Casa - RJFÃ¡tima Vasconcellos 
- Chefe do ServiÃ§o de Psiquiatria do Hospital Geral da Santa Casa - RJ / 
Presidente da AssociaÃ§Ã£o PsiquiÃ¡trica do Estado do Rio de Janeiro (APERJ)
9:00 Ã s 12:00 -ConferÃªncias- Coord: FÃ¡tima Vasconcellos (Santa 
Casa/APERJ)Atualidades no DSM-V para 2013: ApresentaÃ§Ã£o e CrÃ-tica Ã s 
ModificaÃ§Ãµes dos CritÃ©rios DiagnÃ³sticos no Autismo, Transtorno do DÃ©ficit 
de AtenÃ§Ã£o/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Humor Bipolar (THB)- FÃ¡bio 
Barbirato (Santa Casa)Atualidades em Neuropsicologia nos Transtornos Mentais na 
InfÃ¢ncia e AdolescÃªncia- Sylvia Ciasca (UNICAMP)Aprendizagem e Transtornos 
Mentais na InfÃ¢ncia: Como se apresentam e como detectÃ¡-los?- CÃ©sar de Moraes 
(PUC-Campinas)Transtornos da Aprendizagem: ModificaÃ§Ãµes propostas para o 
DSM-V- Renata Mousinho (ELO-UFRJ)
12:00 Ã s 13:30 -AlmoÃ§o
13:30 Ã s 15:30 -ConferÃªncias- Coord: Silvia Mariama (Santa Casa)DÃ©ficit 
Intelectual: Como reconhecer precocemente e como ajudar na inclusÃ£o social e 
acadÃªmica- EvelynKuczynski(USP)Desenvolvimento e Aprendizagem: O que aprender 
com as teorias antigas e com as evidÃªncias cientificas atuais?- Francisco 
AssumpÃ§Ã£o (USP)Psiquiatria de PrÃ©-Escolares: Atualidade no Autismo e no TDAH-
Gabriela Dias (Santa Casa)15:30 Ã s 17:30 -Mini-ConferÃªncias: A CiÃªncia e os 
Mitos nos Transtornos PsiquiÃ¡tricos da InfÃ¢ncia e AdolescÃªncia- Coord: 
Gabriel Landsberg (Santa Casa)Dislexia- Sylvia Ciasca (UNICAMP)TDAH- FÃ¡bio 
Barbirato (Santa Casa)Autismo- Francisco AssumpÃ§Ã£o (USP)DepressÃ£o e 
Ansiedade- CÃ©sar de Moraes (PUC-Campinas)17:30 -Encerramento
SÃ¡bado - 08 de Dezembro08:30 Ã s 09:30 -ConferÃªncias- Coord: Ricardo Krause 

 (Santa Casa)DependÃªncia QuÃ-mica e Comportamental: Ãlcool, Drogas, Internet e 
VÃ-deo Games- Gabriel Landsberg (Santa Casa)InclusÃ£o Ã© possÃ-vel no Brasil? O 
que precisamos mudar?- JosÃ© BelizÃ¡rio (UFMG)9:30 Ã s 10:50 -Mesa Redonda: 
ExperiÃªncias bem sucedidas para inclusÃ£o: Vencendo preconceito!Representantes 
das seguintes associaÃ§Ãµes:AssociaÃ§Ã£o Brasileira do DÃ©ficit de AtenÃ§Ã£o 
(ABDA)- Iane KestelmanAssociaÃ§Ã£o Nacional de Dislexia (AND)- ClÃ©lia 
ArgoloAutismo e Realidade- Daniela BordiniPlaneta ASPIE -Palestrante a 
confirmar10:50 Ã s 11:30 -ConferÃªncia- Coord: Fatima Vasconcellos (Santa 
Casa/APERJ)O que Ã© Psicofobia? -Diretoria da ABP (Palestrante a confirmar)
11:30 Ã s 12:30 -Brunch
12:30 Ã s 15:00 -Mesa Redonda: Tratamento Baseado em EvidÃªncia- Coord: 
Lindemberg BraganÃ§a (Santa Casa)A ImportÃ¢ncia do Tratamento Baseado em 
EvidÃªncia- Francisco AssumpÃ§Ã£o (USP)Psiquiatria da InfÃ¢ncia: NÃ£o medicar ou
medicar?- FÃ¡bio Barbirato (Santa Casa)AvaliaÃ§Ã£o NeuropsicolÃ³gica: Quando 
pedir para crianÃ§as e adolescentes?- Daniela Carim (UNIFESP/Santa Casa)Terapia 
Focal: Quando indicar?- LÃºcia Marmulsztejn (Santa Casa)Terapia Cognitiva 
Comportamental (TCC) para CrianÃ§as: Quando Ã© indicado?- PatrÃ-cia Barros 
(Santa Casa/UERJ)Linguagem e Autismo- Katia Badin (Santa Casa)Autismo e Escola- 
Rita Thompson (Santa Casa)
15:00 -Encerramento e Entrega dos Certificados
InformaÃ§Ãµes:simposiocomportamento@gmail.com
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BlogAdÃ£o!
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

12 ferramentas de apoio ao professor | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
12 ferramentas de apoio ao professor | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A partir de 31 de outubro, o  Atendimento MÃ©dico Pericial voltarÃ¡ a ser 
realizado  na GerÃªncia de PerÃ-cias MÃ©dicas da SMA.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Por motivo de tÃ©rmino do contrato, a partir do prÃ³ximo dia 31 de outubro, o 
atendimento mÃ©dico pericial, nos casos de licenÃ§a para tratamento de saÃºde 
atÃ© 90 dias, deixarÃ¡ de ser realizado pela ClÃ-nica RRM - Rede Rio de 
Medicina.Os servidores deverÃ£o dirigir-seÃ  GerÃªncia de PerÃ-cias MÃ©dicas da 
Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, no Centro Administrativo SÃ£o 
SebastiÃ£o - Rua Afonso Cavalcanti, 455, bloco 2, 9Âº andar, Ala B, Cidade Nova 
-, de segunda a sexta-feira, de 7h Ã s 16h 30min.Um novo modelo de atendimento 
mÃ©dico pericial estÃ¡ sendo desenvolvido, objetivando 
proporcionarmaiorcomodidade aos servidores.Mais informaÃ§Ãµes pelo telefone 
2976-3367.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-sobre-vida-das-plantas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula sobre vida das plantas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Vejam a aula sobre vida das plantas da professora Luciana (1203), seus pequenos 
puderam estudar ciÃªncias de maneira prÃ¡tica. utilizaram lupas para observar 
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cuidadosamente as partes de uma planta e aprenderam conceitos importantes sobre 
vida.

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aulas digitais para personalizar o ensino pÃºblico; assista vÃ-deo com Rafael 
Parente | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aulas digitais para personalizar o ensino pÃºblico; assista vÃ-deo com Rafael 
Parente | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AvaliaÃ§Ã£o de ProduÃ§Ã£o de Texto no 4Âº bimestre.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Apresentamos os temas da ProduÃ§Ã£o de Texto sobre livro lido,
para o 4Âº bimestre de 2012:- 2Âº Ano: Escolha um dos livros que vocÃª leu e 
escreva sobre a
histÃ³ria que ele conta (o assunto, onde acontece, quem participa).- 3Âº Ano: 
Escreva o final da histÃ³ria de um dos livros que vocÃª leu.- 4Âº Ano: Escreva 
um final alternativo para a histÃ³ria de um dos
livros que vocÃª leu.- 5Âº Ano: Escolha um personagem da histÃ³ria de um dos 
livros que vocÃª
leu e escreva sobre ele, descrevendo suas principais caracterÃ-sticas (como ele
Ã©; como se veste; o que gosta de fazer; como age com as pessoas etc.).- 6Âº 
Ano: Escolha um personagem da histÃ³ria de um dos livros que vocÃª
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leu e escreva sobre ele, descrevendo suas principais caracterÃ-sticas (como ele
Ã©; como se veste; o que gosta de fazer; como age com as pessoas etc.).- 7Âº 
Ano: Destaque o protagonista de um dos livros que vocÃª leu e
escreva sobre suas caracterÃ-sticas e sua importÃ¢ncia na histÃ³ria.- 8Âº Ano: 
Destaque o personagem principal da histÃ³ria de um dos
livros que vocÃª leu e escreva sobre sua relaÃ§Ã£o com os outros personagens.- 
9Âº Ano: FaÃ§a um texto curto (tipo notÃ-cia) sobre a histÃ³ria lida em
um dos livros do bimestre, respondendo Ã s perguntas: quem? O quÃª? Quando? 
Onde?
Como? Por quÃª?ObservaÃ§Ãµes:
1. A prova de ProduÃ§Ã£o Textual deverÃ¡ ser
realizada no perÃ-odo de 29 de outubro a
14 de novembro.2. Ã‰ importante que haja continuidade do trabalho de leitura e
produÃ§Ã£o textual, visando a destacar a funÃ§Ã£o social da leitura e a
reforÃ§ar a sua divulgaÃ§Ã£o. Existem muitas possibilidades que o professor pode
e
deve criar, como, por exemplo, divulgar os textos no mural da sala e/ou da
escola, depois de corrigidos.3. Ã‰ fundamental que o professor, apÃ³s
a correÃ§Ã£o dos textos, trabalhe com a
turma os itens em que os alunos apresentaram maior dificuldade. Por
exemplo: se a turma teve baixo desempenho na questÃ£o da estrutura, mostrar a
eles as diversas formas de estruturar um texto, de acordo com seu tipo. 4.
 Areescritura do
texto Ã© etapa importantÃ-ssima para o aluno aprender a aprimorÃ¡-lo. Por
exemplo: no caso do uso da lÃ-ngua, se o professor apenas marcar onde o aluno
errou - palavras com ortografia errada, pontuaÃ§Ã£o mal colocada ou nÃ£o 
colocada,
palavra mal empregada quanto ao sentido etc. -, pode supervisionar um trabalho
de revisÃ£o em duplas, com material de apoio, como um dicionÃ¡rio e uma
gramÃ¡tica.5. Uma atividade importantÃ-ssima, apÃ³s
esta Ãºltima prova de ProduÃ§Ã£o Textual, Ã© realizar uma autoavaliaÃ§Ã£o 
dialogada desse trabalho, que pode seguir os seguintes
passos: a) pedir aos alunos que
escrevam sobre o trabalho de leitura e produÃ§Ã£o textual realizado durante o
ano, destacando o que foi positivo e o que precisa ser aprimorado, alÃ©m de
sugestÃµes com vistas ao prÃ³ximo ano; b)
o professor, por seu lado, tambÃ©m faz isso por escrito; c) o professor recolhe 
as anotaÃ§Ãµes dos alunos e as analisa,
fazendo um resumo dos pontos bÃ¡sicos que os alunos abordaram; d) na aula 
seguinte, o professor
apresenta a sua avaliaÃ§Ã£o escrita (aquela da letra b) e, a seguir, o resumo
do que os alunos disseram; e) abre,
entÃ£o, nessa aula, espaÃ§o para discussÃ£o dessas avaliaÃ§Ãµes.6. Aos 
professores que trabalharam com
a leitura de livros e a produÃ§Ã£o textual durante este ano, gostarÃ-amos de
solicitar que fizessem uma avaliaÃ§Ã£o escrita
desse trabalho, destacando seus pontos positivos e as possibilidades de seu
aprimoramento, enviando-a por e-mail para: antonio.augusto@rioeduca.net,
atÃ© o dia 7 de dezembro, para que
possamos atender melhor Ã s necessidades da rede no prÃ³ximo ano letivo.Seguem, 
em anexo, os critÃ©rios de correÃ§Ã£o das produÃ§Ãµes
escritas dos alunos neste bimestre. Reafirmando
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a importÃ¢ncia da leitura e da escrita para o desenvolvimento dos alunos,
queremos agradecer a todos os
professores que envidaram esforÃ§os na concretizaÃ§Ã£o desse trabalho de
estÃ-mulo Ã  leitura e Ã  escrita, o qual certamente contribuiu para uma melhor
aprendizagem de nossos alunos.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AvaliaÃ§Ã£o de professores muda em vÃ¡rios Estados americanos - EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AvaliaÃ§Ã£o de professores muda em vÃ¡rios Estados americanos - EducaÃ§Ã£o - iG
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

calendÃ¡rio para realizaÃ§Ã£o da prÃ© - matrÃ-cula e matrÃ-cula nas Unidades 
Escolares, nos EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil e nas Creches da Rede 
PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

terÃ§a-feira, 9 de outubro de 2012 4:21Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£oAto da 
 SecretÃ¡riaDIÃRIO OFICIAL de 9 de outubro de 2012RESOLUÃ‡ÃƒO SME NÂº 1204, DE 05

DE OUTUBRO DE 2012DispÃµe sobre o calendÃ¡rio para realizaÃ§Ã£o da prÃ© - 
matrÃ-cula e matrÃ-cula nas Unidades Escolares, nos EspaÃ§os de Desenvolvimento 
Infantil e nas Creches da Rede PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino.A 

 SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhes sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor,RESOLVEArt. 1.Âº As prÃ©-matrÃ-culas e 
matrÃ-culas para a EducaÃ§Ã£o Infantil - modalidade PrÃ© - escola, Ensino 
Fundamental e EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, para o ano de 2013, serÃ£o 
realizadas no perÃ-odo de23 de outubro a 25 de novembro de 2012,pela Internet, 
no endereÃ§o eletrÃ´nico matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br 1Âº As 
prÃ©-matrÃ-culas e matrÃ-culas para a EducaÃ§Ã£o Especial, para o ano de 2013, 
serÃ£o realizadas no perÃ-odo de09 a19 de outubro de 2012; 2Âº Os candidatos aos
GinÃ¡sios Experimentais e aos GinÃ¡sios Experimentais OlÃ-mpicos deverÃ£o 
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registrar estas Unidades como 1Âª opÃ§Ã£o; 3Âº Nas situaÃ§Ãµes em que o 
candidato tiver uma defasagem de sÃ©rie / idade superior a 2 anos, o sistema 
informarÃ¡ a data e local onde ele deverÃ¡ comparecer a fim de ser avaliado; 4Âº
Nas situaÃ§Ãµes em que o candidato for portador de deficiÃªncia, o sistema 
informarÃ¡ a data na qual ele deverÃ¡ comparecer a E/CRE a fim de ser avaliado, 
pela equipe do Instituto Helena Antipoff. 5Âº Nas situaÃ§Ãµes em que as 
solicitaÃ§Ãµes de matrÃ-cula forem confirmadas, os pais ou responsÃ¡veis legais 
deverÃ£o apresentar na Unidade Escolar a documentaÃ§Ã£o necessÃ¡ria Ã  
efetivaÃ§Ã£o da matrÃ-cula;I - no perÃ-odo de 17 a 19 de dezembro de 2012 - para
os candidatos a prÃ© - escola e 1Âº e 2Âº ano do Ensino Fundamental;II - no 
perÃ-odo de 07 a 11 de janeiro de 2013 - para os candidatos ao Ensino 
Fundamental do 3Âº ao 9Âº ano, e EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos; 6Âº Nas 
situaÃ§Ãµes em que as solicitaÃ§Ãµes de matrÃ-cula nÃ£o forem confirmadas ou 
nÃ£o tiver sido realizado o procedimento de prÃ©-matrÃ-cula, os pais ou 
responsÃ¡veis legais, por candidatos ao PrÃ© / 9Âº ano / PEJA,deverÃ£o 
participar do 2Âº momento de matrÃ-cula, no perÃ-odo de 18 a 25 de janeiro de 
2013, atravÃ©s do site www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.brArt. 2.Âº A 
renovaÃ§Ã£o da matrÃ-cula para o ano de 2012 nas Unidades Escolares, nos 
EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil e nas Creches da Rede PÃºblica do Sistema 
Municipal de Ensino serÃ¡ realizada em diversos momentos, obedecendo ao seguinte
calendÃ¡rio:I - no perÃ-odo de 16 a 19 de outubro de 2012 - renovaÃ§Ã£o 
automÃ¡tica dos alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil - modalidades Creche e PrÃ© - 
escola e do 1Âº e 2Âº ano do Ensino Fundamental, que jÃ¡ estudam na Rede 
PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino;II - no perÃ-odo de 29 a 30 de outubro 
de 2012 - matrÃ-cula das crianÃ§as oriundas das Creches Conveniadas para a 
EducaÃ§Ã£o Infantil - modalidade PrÃ© - Escola;III - no dia 21 de dezembro de 
2012 - renovaÃ§Ã£o automÃ¡tica dos alunos do 3Âº ao 9Âº ano do Ensino 
Fundamental, EducaÃ§Ã£o Especial e da EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, que jÃ¡ 
estudam na Rede PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino;Art. 3Âº As matrÃ-culas 
para a EducaÃ§Ã£o Infantil - modalidade Creche, para o ano de 2013, serÃ£o 
realizadas em 3 momentos:I - no perÃ-odo de 19 a 23 de novembro de 2012 - 
inscriÃ§Ã£o dos candidatos para as classes de EducaÃ§Ã£o Infantil, modalidade 
Creche (6 meses a 3 anos e 11 meses), inclusive crianÃ§as com deficiÃªncia;II - 
no perÃ-odo de 28 e 29 de novembro de 2012 - Sorteio PÃºblico dos candidatos Ã s
classes de EducaÃ§Ã£o Infantil, modalidade Creche;III - no perÃ-odo de 30 de 
novembro a 04 de dezembro de 2012 - efetivaÃ§Ã£o da matrÃ-cula dos candidatos 
Ã s classes de EducaÃ§Ã£o Infantil, modalidade Creche.Art. 4.Âº A Coordenadoria 
de EducaÃ§Ã£o e a Coordenadoria de Planejamento da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o deverÃ£o baixar, em Portarias, as normas complementares Ã  presente 
ResoluÃ§Ã£o.Art. 5.Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua 
publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2012CLAUDIA COSTIN
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
com-ajuda-da-internet-estudantes-do-rio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Com ajuda da internet, estudantes do Rio escrevem livro em coautoria com Ziraldo
- NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Com ajuda da internet, estudantes do Rio escrevem livro em coautoria com Ziraldo
- NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-premia-videos-sobre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso premia vÃ-deos sobre participaÃ§Ã£o social | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Concurso premia vÃ-deos sobre participaÃ§Ã£o social | PORVIR
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<POSTAGEM>
concurso-professor-i-historia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso- Professor I - HistÃ³ria

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Concurso PÃºblico para
provimento de cargos de Professor I - HistÃ³ria do Quadro Permanente de Pessoal 
do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, no
Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.I.Das
DisposiÃ§Ãµes Preliminares1.Do ConcursoO Concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de 
candidatos para o
preenchimento de vagas no cargo efetivo de Professor I - HistÃ³ria, no Ã¢mbito 
da
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.
2-
Da RemuneraÃ§Ã£o, da Carga HorÃ¡ria, da taxa de inscriÃ§Ã£o, da QualificaÃ§Ã£o
Exigida, das Vagas e das AtribuiÃ§Ãµes do cargo

  CARGOVENCIMENTOCARGA HORÃRIA SEMANALTAXA DE INSCRIÃ‡ÃƒOQUALIFICAÃ‡ÃƒO MÃNIMA 
EXIGIDA
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Professor
  I - HistÃ³ria
R$
  3.597,34*40hR$
  70,00Licenciatura
  Plena, com habilitaÃ§Ã£o em HistÃ³ria
(*) observado o disposto no
TÃ-tulo IV, Art. 10, da Lei 1881/92, que determina dedicaÃ§Ã£o exclusiva.
2.1serÃ£o acrescidos ao
vencimento os seguintes benefÃ-cios:

bÃ´nus cultura no valor de R$ 114,71 (cento e quatorze reais e setenta e um
centavos) - Lei nÂº 3.438/2002
auxÃ-lio-transporte no valor de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) - Decreto
nÂº17.110/98;
benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o - de acordo com o Decreto nÂº 35.098/2012.
2.2DURANTE O PRAZO

 DE VALIDADE DO CONCURSO O CANDIDATO PODERÃ SER PROVIDO NO CARGO PARA CARGA
 HORÃRIA INFERIOR A 40H, CONFORME O INTERESSE DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA 

MUNICIPAL
 E A DISPONIBILIDADE ORÃ‡AMENTÃRIA, FAZENDO JUS AO VENCIMENTO CORRESPONDENTE Ã€

 CARGA HORÃRIA ESTABELECIDA, Ã€ Ã‰POCA DA CONVOCAÃ‡ÃƒO.
3.
Das vagas
3.1  a
distribuiÃ§Ã£o das vagas serÃ¡ por Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE,
conforme consta do quadro abaixo:
C
  O O R D E N A D O R I A R E G I O N A L DE E D U C A Ã‡ Ãƒ O - 
CRE1Âª2Âª3Âª4Âª5Âª6Âª7Âª8Âª9Âª10ÂªTOTALRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDR
NIPDRNIPDRNIPD721721721721721721721721721721702010

 LegendaR = Vagas RegularesNI= Vagas para Negros e ÃndiosPD = Vagas para Pessoa 
com DeficiÃªncia
3.2 as vagas reservadas a
pessoas com deficiÃªncia, negros e Ã-ndios, caso nÃ£o sejam preenchidas serÃ£o
revertidas para o quadro de vagas regulares.

CREBAIRROS DE ABRANGÃŠNCIA1ÂªPraÃ§a MauÃ¡, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, 
Cidade
  Nova, Bairro de FÃ¡tima, EstÃ¡cio, Santa Teresa, Rio Comprido, SÃ£o 
CristÃ³vÃ£o,
  Catumbi, Mangueira, Benfica e PaquetÃ¡.2ÂªGlÃ³ria, Flamengo, Laranjeiras, 
Catete, Urca, Cosme Velho,
  Botafogo, HumaitÃ¡, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, SÃ£o Conrado,
  Rocinha, Vidigal, GÃ¡vea, Leblon, Jardim BotÃ¢nico, Horto, Alto da Boa Vista,
  Tijuca, PraÃ§a da Bandeira, Vila Isabel, AndaraÃ- e GrajaÃº.3ÂªHigienÃ³polis, 
Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del
  Castilho, MÃ©ier, Maria da GraÃ§a, lnhaÃºma, Engenho da Rainha, TomÃ¡s Coelho,
  Bonsucesso, Piedade, Sampaio, JacarÃ©, Cachambi, Todos os Santos, Pilares,

   Lins, Engenho de Dentro, Ãgua Santa,Encantado, AboliÃ§Ã£o, Jacarezinho
  e AlemÃ£o.4ÂªIlha do Governador, Manguinhos, Bonsucesso, MarÃ©, Ramos,
  Olaria, Penha, BrÃ¡s de Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas,
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  VigÃ¡rio Geral e Jardim AmÃ©rica.5ÂªVicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da 
Penha, lrajÃ¡,
  Vista Alegre, Vaz Lobo, ColÃ©gio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, TuriaÃ§u,
  Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, HonÃ³rio Gurgel, Campinho,
  Quintino, Cavalcante e Cascadura.6ÂªParque Anchieta, Anchieta, Ricardo de 
Albuquerque,
  Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajÃ¡, HonÃ³rio Gurgel, Costa Barros, Pavuna e
  Barros Filho.7ÂªBarra da Tijuca, ltanhangÃ¡, Vargem Pequena, Vargem Grande,
  Recreio dos Bandeirantes, JacarepaguÃ¡, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia,
  Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, PraÃ§a Seca e Vila 
Valqueire.8ÂªGuadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador _Ã¢mara,
  Jabour, SantÃ-ssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim
  Sulacap, MagalhÃ£es Bastos e Realengo.9ÂªlnhoaÃ-ba, Campo Grande, Cosmos, 
SantÃ-ssimo, Augusto
  Vasconcelos e Benjamin Dumont.10ÂªSanta Cruz, PaciÃªncia, Cosmos, SÃ£o 
Fernando, Guaratiba,
  Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim
  Maravilha.
4. Das
atribuiÃ§Ãµes - SÃ-nteseResponsabilizar-se pelo bom andamento
do trabalho dos seus alunos.Participar do planejamento curricular
da Escola.Planejar suas atividades como regente
de turma, visando a um bom desenvolvimento funcional.Acompanhar e avaliar o 
desempenho do
aluno, propondo medidas para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em
consonÃ¢ncia com a CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica.Manter atualizado o material de
registro de desempenho do aluno, obedecendo a normas e prazos 
estabelecidos.Utilizar as horas complementares em
atividades pedagÃ³gicas inerentes Ã  sua funÃ§Ã£o docente.Atender Ã s 
determinaÃ§Ãµes da Escola,
quanto Ã  observÃ¢ncia de horÃ¡rios e convocaÃ§Ãµes.Manter-se em permanente 
atualizaÃ§Ã£o
pedagÃ³gica, visando ao aperfeiÃ§oamento profissional.Executar quaisquer outros 
encargos
semelhantes e pertinentes Ã  categoria funcional.
Em consonÃ¢ncia com a Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o
Nacional nÂº 9394/96, de 20/12/96, sÃ£o, tambÃ©m, atribuiÃ§Ãµes do cargo:
Ministrar os dias letivos e as
horas-aula estabelecidos.Participar, integralmente, dos perÃ-odos
dedicados ao planejamento, Ã  avaliaÃ§Ã£o e ao desenvolvimento 
profissional.Colaborar com as atividades de
articulaÃ§Ã£o da Escola com as famÃ-lias e a comunidade.
II. Dos Requisitos1.SÃ£o requisitos necessÃ¡rios
para a inscriÃ§Ã£o:
a)
ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa,
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento do gozo dos direitos polÃ-ticos, na forma do disposto no art. 13,
do Decreto n.Âº 70.436, de 18 de abril de 1972;b) estar em dia
com as obrigaÃ§Ãµes militares, se do sexo masculino;c) atender ao
estabelecido no Decreto NÂº 35610, de 15/05/2012, que institui o regime Ficha
Limpa como requisito para o ingresso em cargo ou emprego pÃºblico no Ã¢mbito da
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AdministraÃ§Ã£o PÃºblica Direta e Indireta do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro;d) 
possuir a
qualificaÃ§Ã£o exigida referente ao cargo pretendido: Professor I - 
HistÃ³ria.III. Das InscriÃ§Ãµes1-
As inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas das 10h do dia 30/10/2012 atÃ© Ã s 23h59min do
dia 12/11/2012, horÃ¡rio de BrasÃ-lia - incluindo sÃ¡bados, domingos e
feriados - somente via Internet, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico
disponÃ-vel no site http://concursos.rio.rj.gov.br:
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-professor-i-lingua-portuguesa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Concurso Professor I - LÃ-ngua Portuguesa

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Concurso1.1
O concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de candidatos para o preenchimento de vagas 
no
cargo efetivo de Professor I - LÃ-ngua Portuguesa, no Ã¢mbito da
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.2. Do Vencimento,
da Carga HorÃ¡ria, da Taxa de InscriÃ§Ã£o e da QualificaÃ§Ã£o MÃ-nima Exigida.

  CARGOVENCIMENTOCARGA HORÃRIA SEMANALTAXA DE INSCRIÃ‡ÃƒOQUALIFICAÃ‡ÃƒO MÃNIMA 
EXIGIDA 

Professor
  I - LÃ-ngua Portuguesa
R$
  3.597,34*40hR$
  70,00Licenciatura
  Plena, com habilitaÃ§Ã£o em LÃ-ngua Portuguesa
(*)
observado o disposto no TÃ-tulo IV, Art. 10, da Lei 1881/92, que determina
dedicaÃ§Ã£o exclusiva.
2.1serÃ£o acrescidos ao vencimento os
seguintes benefÃ-cios:
bÃ´nus cultura no valor de R$ 114,71 (cento e quatorze reais e setenta e
um centavos) - Lei nÂº 3.438/2002
auxÃ-lio-transporte no valor de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) -
Decreto nÂº17.110/98;
benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o - de acordo com o Decreto nÂº 35.098/2012.
2.2DURANTE O PRAZO

 DE VALIDADE DO CONCURSO O CANDIDATO PODERÃ SER PROVIDO NO CARGO PARA CARGA
 HORÃRIA INFERIOR A 40H, CONFORME O INTERESSE DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA 

MUNICIPAL
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 E A DISPONIBILIDADE ORÃ‡AMENTÃRIA, FAZENDO JUS AO VENCIMENTO CORRESPONDENTE Ã€

 CARGA HORÃRIA ESTABELECIDA, Ã€ Ã‰POCA DA CONVOCAÃ‡ÃƒO.
3.
Das vagas3.1  a distribuiÃ§Ã£o das vagas serÃ¡
por Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE, conforme consta do quadro 
abaixo:
C
  O O R D E N A D O R I A R E G I O N A L DE E D U C A Ã‡ Ãƒ O - 
CRE1Âª2Âª3Âª4Âª5Âª6Âª7Âª8Âª9Âª10ÂªTOTALRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDR
NIPDRNIPDRNIPD721721721721721721721721721721702010

 LegendaR = Vagas RegularesNI= Vagas para Negros e ÃndiosPD = Vagas para Pessoa 
com DeficiÃªncia
3.2 as vagas reservadas a
pessoa com deficiÃªncia, negros e Ã-ndios, caso nÃ£o sejam preenchidas serÃ£o
revertidas para o quadro de vagas regulares.

CREBAIRROS DE ABRANGÃŠNCIA1ÂªPraÃ§a MauÃ¡, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, 
Cidade
  Nova, Bairro de FÃ¡tima, EstÃ¡cio, Santa Teresa, Rio Comprido, SÃ£o 
CristÃ³vÃ£o,
  Catumbi, Mangueira, Benfica e PaquetÃ¡.2ÂªGlÃ³ria, Flamengo, Laranjeiras, 
Catete, Urca, Cosme Velho,
  Botafogo, HumaitÃ¡, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, SÃ£o Conrado,
  Rocinha, Vidigal, GÃ¡vea, Leblon, Jardim BotÃ¢nico, Horto, Alto da Boa Vista,
  Tijuca, PraÃ§a da Bandeira, Vila Isabel, AndaraÃ- e GrajaÃº.3ÂªHigienÃ³polis, 
Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del
  Castilho, MÃ©ier, Maria da GraÃ§a, lnhaÃºma, Engenho da Rainha, TomÃ¡s Coelho,
  Bonsucesso, Piedade, Sampaio, JacarÃ©, Cachambi, Todos os Santos, Pilares,

   Lins, Engenho de Dentro, Ãgua Santa,Encantado, AboliÃ§Ã£o, Jacarezinho
  e AlemÃ£o.4ÂªIlha do Governador, Manguinhos, Bonsucesso, MarÃ©, Ramos,
  Olaria, Penha, BrÃ¡s de Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas,
  VigÃ¡rio Geral e Jardim AmÃ©rica.5ÂªVicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da 
Penha, lrajÃ¡,
  Vista Alegre, Vaz Lobo, ColÃ©gio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, TuriaÃ§u,
  Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, HonÃ³rio Gurgel, Campinho,
  Quintino, Cavalcante e Cascadura.6ÂªParque Anchieta, Anchieta, Ricardo de 
Albuquerque,
  Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajÃ¡, HonÃ³rio Gurgel, Costa Barros, Pavuna e
  Barros Filho.7ÂªBarra da Tijuca, ltanhangÃ¡, Vargem Pequena, Vargem Grande,
  Recreio dos Bandeirantes, JacarepaguÃ¡, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia,
  Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, PraÃ§a Seca e Vila 
Valqueire.8ÂªGuadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador CamarÃ¡,
  Jabour, SantÃ-ssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim
  Sulacap, MagalhÃ£es Bastos e Realengo.9ÂªlnhoaÃ-ba, Campo Grande, Cosmos, 
SantÃ-ssimo, Augusto
  Vasconcelos e Benjamin Dumont.10ÂªSanta Cruz, PaciÃªncia, Cosmos, SÃ£o 
Fernando, Guaratiba,
  Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim
  Maravilha.
4.
Das AtribuiÃ§Ãµes - SÃ-nteseResponsabilizar-se pelo bom andamento
do trabalho dos seus alunos.Participar do planejamento curricular
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da Escola.Planejar suas atividades como regente
de turma, visando a um bom desenvolvimento funcional.Acompanhar e avaliar o 
desempenho do
aluno, propondo medidas para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em
consonÃ¢ncia com a CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica.Manter atualizado o material de
registro de desempenho do aluno, obedecendo a normas e prazos 
estabelecidos.Utilizar as horas complementares em
atividades pedagÃ³gicas inerentes Ã  sua funÃ§Ã£o docente.Atender Ã s 
determinaÃ§Ãµes da Escola,
quanto Ã  observÃ¢ncia de horÃ¡rios e convocaÃ§Ãµes.Manter-se em permanente 
atualizaÃ§Ã£o
pedagÃ³gica, visando ao aperfeiÃ§oamento profissional.Executar quaisquer outros 
encargos
semelhantes e pertinentes Ã  categoria funcional.
Em consonÃ¢ncia com a Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o
Nacional nÂº9394/96, de 20/12/96, sÃ£o, tambÃ©m, atribuiÃ§Ãµes do cargo:
Ministrar os dias letivos e as
horas-aula estabelecidos.Participar, integralmente, dos perÃ-odos
dedicados ao planejamento, Ã  avaliaÃ§Ã£o e ao desenvolvimento 
profissional.Colaborar com as atividades de articulaÃ§Ã£o
da Escola com as famÃ-lias e a comunidade.II. Dos
Requisitos1.SÃ£o requisitos necessÃ¡rios
para a inscriÃ§Ã£o:
a) ser brasileiro nato ou
naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do
gozo dos direitos polÃ-ticos, na forma do disposto no art. 13, do Decreto n.Âº
70.436, de 18 de abril de 1972;b) estar em dia
com as obrigaÃ§Ãµes militares, se do sexo masculino;c)atender ao
estabelecido no Decreto NÂº 35610, de 15/05/2012, que institui o regime Ficha
Limpa como requisito para o ingresso em cargo ou emprego pÃºblico no Ã¢mbito da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica Direta e Indireta do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro;d) 
possuir a qualificaÃ§Ã£o
exigida referente ao cargo pretendido - Professor de LÃ-ngua Portuguesa.
III. Das
InscriÃ§Ãµes1-
As inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas das 10h do dia 30/10/2012 atÃ© Ã s 23h59min do
dia 12/11/2012, horÃ¡rio de BrasÃ-lia - incluindo sÃ¡bados, domingos e
feriados - somente via Internet, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico
disponÃ-vel no site http://concursos.rio.rj.gov.br:
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-publico-para-provimento-no.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONCURSO PÃšBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR I, NAS DISCIPLINAS DE 
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 ARTES PLÃSTICAS, ARTES CÃŠNICAS E EDUCAÃ‡ÃƒO MUSICAL, DO QUADRO PERMANENTE DE 

 PESSOAL DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

I.
Das DisposiÃ§Ãµes Preliminares1.Do ConcursoO
Concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de candidatos para o preenchimento de vagas no
cargo efetivo de Professor I, nas disciplinas de Artes PlÃ¡sticas, Artes
CÃªnicas e EducaÃ§Ã£o Musical, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o.2- Da RemuneraÃ§Ã£o, da Carga HorÃ¡ria, da taxa de
inscriÃ§Ã£o, da QualificaÃ§Ã£o Exigida, das Vagas e das AtribuiÃ§Ãµes do cargo

  CARGOVENCIMENTOCARGA HORÃRIA SEMANALTAXA DE INSCRIÃ‡ÃƒOQUALIFICAÃ‡ÃƒO MÃNIMA 
EXIGIDA
Professor I Artes PlÃ¡sticas Artes CÃªnicas EducaÃ§Ã£o MusicalR$ 
3.597,34*40hR$70,00Licenciatura Plena, com
  habilitaÃ§Ã£o na disciplina a que concorre, apostilada no diploma
(*)
observado o disposto no TÃ-tulo IV, Art. 10, da Lei 1881/92, que determina
dedicaÃ§Ã£o exclusiva.2.1serÃ£o acrescidos ao vencimento os seguintes
benefÃ-cios:
bÃ´nus cultura no valor de R$ 114,71 (cento e quatorze reais e setenta e um
centavos) - Lei nÂº 3.438/2002
auxÃ-lio-transporte no valor de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) - Decreto
nÂº17.110/98;
benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o - de acordo com o Decreto nÂº 35.098/2012.2.2DURANTE O 
PRAZO DE

  VALIDADE DO CONCURSO O CANDIDATO PODERÃ SER PROVIDO NO CARGO PARA CARGA HORÃRIA
INFERIOR A 40H, CONFORME O INTERESSE DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA MUNICIPAL E A

 DISPONIBILIDADE ORÃ‡AMENTÃRIA, FAZENDO JUS AO VENCIMENTO CORRESPONDENTE Ã€ CARGA
 HORÃRIA ESTABELECIDA, Ã€ Ã‰POCA DA CONVOCAÃ‡ÃƒO.3. Das vagas3.1

 a distribuiÃ§Ã£o das vagas serÃ¡ por Coordenadoria Regional de
EducaÃ§Ã£o - CRE, conforme consta do quadro abaixo:PROF. IDISCIPLINAC O O R D E 
N A D O R I A R E G
  I O N A L DE E D U C A Ã‡ Ãƒ O - 
CRE1Âª2Âª3Âª4Âª5Âª6Âª7Âª8Âª9Âª10ÂªTOTALRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDRNIPDR
NIPDRNIPDRNIPDARTES CÃŠNICAS3112----3113113113113113113116113299ARTES 

 PLÃSTICAS3112----3113113113113113113116113299EDUCAÃ‡ÃƒO 
MUSICAL2----2----2----2----2----2----2----2----2----2----20----
LegendaR = Vagas
RegularesNI= Vagas para

 Negros e ÃndiosPD = Vagas para
Pessoa com DeficiÃªncia
3.2
as vagas reservadas a pessoas com deficiÃªncia, negros e Ã-ndios, caso nÃ£o 
sejam
preenchidas serÃ£o revertidas para o quadro de vagas regulares.

CREBAIRROS DE ABRANGÃŠNCIA1ÂªPraÃ§a MauÃ¡,
  Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de FÃ¡tima, EstÃ¡cio,
  Santa Teresa, Rio Comprido, SÃ£o CristÃ³vÃ£o, Catumbi, Mangueira, Benfica e
  PaquetÃ¡.2ÂªGlÃ³ria,
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  Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, HumaitÃ¡, Praia
  Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, SÃ£o Conrado, Rocinha, Vidigal, GÃ¡vea,
  Leblon, Jardim BotÃ¢nico, Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, PraÃ§a da 
Bandeira,
  Vila Isabel, AndaraÃ- e GrajaÃº.3ÂªHigienÃ³polis,
  Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, MÃ©ier, Maria da GraÃ§a, 
lnhaÃºma,
  Engenho da Rainha, TomÃ¡s Coelho, Bonsucesso, Piedade, Sampaio, JacarÃ©,

   Cachambi, Todos os Santos, Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Ãgua 
Santa,Encantado,
  AboliÃ§Ã£o, Jacarezinho e AlemÃ£o.4ÂªIlha do
  Governador, Manguinhos, Bonsucesso, MarÃ©, Ramos, Olaria, Penha, BrÃ¡s de 
Pina,
  Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, VigÃ¡rio Geral e Jardim 
AmÃ©rica.5ÂªVicente de
  Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajÃ¡, Vista Alegre, Vaz Lobo, 
ColÃ©gio,
  Marechal Hermes, Rocha Miranda, TuriaÃ§u, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro,
  Guadalupe, Madureira, HonÃ³rio Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e
  Cascadura.6ÂªParque
  Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Acari, Coelho Neto,
  lrajÃ¡, HonÃ³rio Gurgel, Costa Barros, Pavuna e Barros Filho.7ÂªBarra da
  Tijuca, ltanhangÃ¡, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes,
  JacarepaguÃ¡, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio das Pedras, Tanque,
  Curicica, Pechincha, PraÃ§a Seca e Vila Valqueire.8ÂªGuadalupe,
  Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador _Ã¢mara, Jabour, SantÃ-ssimo, Guilherme
  da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, MagalhÃ£es Bastos e
  Realengo.9ÂªlnhoaÃ-ba,
  Campo Grande, Cosmos, SantÃ-ssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin 
Dumont.10ÂªSanta Cruz,
  PaciÃªncia, Cosmos, SÃ£o Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de
  Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha.4. Das 
atribuiÃ§Ãµes - SÃ-ntese Responsabilizar-se
pelo bom andamento do trabalho dos seus alunos. Participar do
planejamento curricular da Escola. Planejar suas
atividades como regente de turma, visando a um bom desenvolvimento funcional. 
Acompanhar e avaliar o
desempenho do aluno, propondo medidas para melhor rendimento e ajustamento do
mesmo, em consonÃ¢ncia com a CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica. Manter atualizado o
material de registro de desempenho do aluno, obedecendo a normas e prazos
estabelecidos. Utilizar as horas
complementares em atividades pedagÃ³gicas inerentes Ã  sua funÃ§Ã£o docente. 
Atender Ã s
determinaÃ§Ãµes da Escola, quanto Ã  observÃ¢ncia de horÃ¡rios e convocaÃ§Ãµes. 
Manter-se em
permanente atualizaÃ§Ã£o pedagÃ³gica, visando ao aperfeiÃ§oamento profissional. 
Executar quaisquer
outros encargos semelhantes e pertinentes Ã  categoria funcional.
Em consonÃ¢ncia
com a Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional nÂº 9394/96, de 20/12/96,
sÃ£o, tambÃ©m, atribuiÃ§Ãµes do cargo:
 Ministrar os dias
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letivos e as horas-aula estabelecidos. Participar,
integralmente, dos perÃ-odos dedicados ao planejamento, Ã  avaliaÃ§Ã£o e ao
desenvolvimento profissional. Colaborar com as
atividades de articulaÃ§Ã£o da Escola com as famÃ-lias e a comunidade.
II.
Dos Requisitos1.SÃ£o requisitos necessÃ¡rios para a inscriÃ§Ã£o:
a) ser brasileiro nato ou
naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do
gozo dos direitos polÃ-ticos, na forma do disposto no art. 13, do Decreto n.Âº 
70.436,
de 18 de abril de 1972;b)
estar em dia com as obrigaÃ§Ãµes militares, se do sexo masculino;c)
atender ao estabelecido no Decreto NÂº 35610, de 15/05/2012, que institui o
regime Ficha Limpa como requisito para o ingresso em cargo ou emprego pÃºblico
no Ã¢mbito da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica Direta e Indireta do MunicÃ-pio do Rio de
Janeiro;d)
possuir a qualificaÃ§Ã£o exigida referente ao cargo pretendido: Professor I, na
disciplina a que concorre.III.
Das InscriÃ§Ãµes1- As
inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas das 10h do dia 06/11/2012 atÃ© Ã s 23h59min do dia
21/11/2012, horÃ¡rio de BrasÃ-lia - incluindo sÃ¡bados, domingos e feriados -
somente via Internet, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico disponÃ-vel no site
http://concursos.rio.rj.gov.br:1.1 a
inscriÃ§Ã£o vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa 
aceitaÃ§Ã£o,
por parte do candidato, de todas as condiÃ§Ãµes, normas e exigÃªncias constantes
deste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato nÃ£o
poderÃ¡ alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos
sobre o concurso;1.2 somente
haverÃ¡ devoluÃ§Ã£o de taxa de inscriÃ§Ã£o nos casos previstos na Lei Municipal 
n.Âº
2.937, de 24.11.1999;1.3 no ato da
inscriÃ§Ã£o no concurso nÃ£o haverÃ¡ qualquer restriÃ§Ã£o ao candidato que nÃ£o
cumprir os requisitos bÃ¡sicos. No entanto, sÃ³ poderÃ¡ ser
admitido no cargo aquele que, na data de sua convocaÃ§Ã£o cumprir, 
integralmente,
o contido nos TÃ-tulos II e XIII;1.4
a Coordenadoria Geral de GestÃ£o de Talentos da Secretaria Municipal de
AdministraÃ§Ã£o nÃ£o se responsabiliza por inscriÃ§Ãµes nÃ£o recebidas,
independente do motivo: ordem tÃ©cnica dos equipamentos, falhas de 
comunicaÃ§Ã£o,
congestionamento das linhas de comunicaÃ§Ã£o, bem como outros fatores que
impossibilitem a efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o;
2-
Para inscrever-se, o candidato deverÃ¡ no ato da inscriÃ§Ã£o:2.1
certificar-se, preliminarmente, de que preenche todos os requisitos exigidos
para participaÃ§Ã£o no Concurso e para posse no cargo;
2.1.1
no ato da inscriÃ§Ã£o no concurso, nÃ£o haverÃ¡ qualquer restriÃ§Ã£o ao 
candidato que
nÃ£o cumprir os requisitos bÃ¡sicos. No entanto, sÃ³ poderÃ¡ ser admitido no 
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cargo
aquele que, na Ã©poca de sua convocaÃ§Ã£o, cumprir, integralmente, os requisitos
mencionados nos incisos II e XVI;2.2 assinalar a opÃ§Ã£o da Coordenadoria 
Regional de
EducaÃ§Ã£o - CRE para a qual deseja concorrer ;2.3 manifestar, tambÃ©m, o 
interesse em fazer parte
ounÃ£o da classificaÃ§Ã£o geral. Somente os candidatos
aprovados e que concordarem, farÃ£o parte da classificaÃ§Ã£o geral;
2.3.1
a classificaÃ§Ã£o geral serÃ¡ constituÃ-da de 03 (trÃªs) grupos, devendo o
candidato, caso concorde em participar da classificaÃ§Ã£o geral, optar por um 
dos
grupos, conforme abaixo apresentados:Grupo 1: 1Âª, 2Âª e 3Âª CREGrupo 2: 4Âª, 
5Âª e 6Âª CREGrupo 3: 7Âª, 8Âª, 9Âª e 10Âª CRE
2.3.2
a classificaÃ§Ã£o geral serÃ¡ emitida, por grupo, considerando os critÃ©rios de
desempate estabelecidos neste Edital e serÃ¡ publicada no momento em que nÃ£o
houver, em
 qualquer Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE, candidato
aguardando convocaÃ§Ã£o;
2.3.3
o candidato que optar em fazer parte da classificaÃ§Ã£o geral deverÃ¡ estar 
ciente
de que poderÃ¡ ser convocado para ser lotado em qualquer
 Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE, correspondente
ao Grupo de sua opÃ§Ã£o, conforme a real necessidade da Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o;
2.3.4
a nomeaÃ§Ã£o pela classificaÃ§Ã£o geral dar-se-Ã¡ na medida em que a Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o necessitar de profissional em Coordenadoria Regional
de EducaÃ§Ã£o - CRE onde nÃ£o haja candidato aguardando convocaÃ§Ã£o;
2.3.5
uma vez assinalado que concorda em participar da classificaÃ§Ã£o geral, se 
convocado,
o candidato deverÃ¡ tomar posse sob pena de exclusÃ£o do certame;
2.3.6
o candidato convocado que solicitar final de fila, se autorizado o pedido,
retornarÃ¡ ao banco de concursados pelo qual foi convocado, ou seja, o
banco de concursados da ClassificaÃ§Ã£o Geral correspondente ao Grupo de sua
opÃ§Ã£o ou da Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE;
2.3.7
o candidato que nÃ£odesejar participar da ClassificaÃ§Ã£o Geral, ou
deixar de fazer a opÃ§Ã£o no ato da inscriÃ§Ã£o, ficarÃ¡ no banco de concursados
aguardando convocaÃ§Ã£o, apenas, para a Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - 
CRE
de sua opÃ§Ã£o.
3.
Procedimentos para inscriÃ§Ã£o:3.1 acessar o site
http://concursos.rio.rj.gov.br, onde estarÃ£o disponibilizados o Edital, o
requerimento de inscriÃ§Ã£o, orientaÃ§Ãµes e os procedimentos necessÃ¡rios Ã 
efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o;3.2 cadastrar-se, das 10h do dia 06/11/2012 atÃ© as 
23h59min do dia
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21/11/2012, (horÃ¡rio de BrasÃ-lia), incluindo os sÃ¡bados, domingos e
feriados, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico disponÃ-vel na pÃ¡gina 
eletrÃ´nica
citada;3.3 assegurar-se de que preencheu
corretamente o requerimento de inscriÃ§Ã£o;3.4 imprimir o requerimento
preenchido e guardÃ¡-lo consigo;3.5 efetuar o pagamento da taxa,
obrigatoriamente, por meio de DARM, que deverÃ¡ ser impresso logo apÃ³s a
conclusÃ£o de preenchimento do requerimento de inscriÃ§Ã£o on-line, sendo
este o Ãºnico meio aceito para a efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o:
3.5.1
a impressÃ£o do DARM deverÃ¡ ser feita, exclusivamente, em papel A4, atÃ© as 14h
do
dia 22/11/2012 (horÃ¡rio de
BrasÃ-lia);
3.5.2
apÃ³s o horÃ¡rio citado no subitem 3.5.1, deste TÃ-tulo, o sistema bloquearÃ¡ a
impressÃ£o do DARM, ficando o candidato impossibilitado de solicitar, inclusive,
a impressÃ£o de uma 2Âª via.
OBS: NÃ£o serÃ£o validados os
pagamentos realizados atravÃ©s de DARM ou documentos similares que nÃ£o sejam
gerados pelo sistema de inscriÃ§Ã£o de concursos da Coordenadoria Geral de 
GestÃ£o
de Talentos.

 3.5.3O PAGAMENTO EFETUADO APÃ“S A DATA OFICIAL DE VENCIMENTO NÃƒO SERÃ VALIDADO 
E

 RESULTARÃ NO CANCELAMENTO DA INSCRIÃ‡ÃƒO.3.5.4

o pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser efetivado SOMENTE NOS BANCOS
ABAIXO DISCRIMINADOS, ATÃ‰ AS 16H DO DIA 22/11/2012;BANCOS CREDENCIADOS
BRASIL S/A
SANTANDERS/A
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

 BRASÃLIA S/A
CAIXA ECONÃ”MICA FEDERAL
BRADESCO S/A
ITAÃš S/A
MERCANTIL DO BRASIL S/A
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÃšLTIPLO
SAFRA S/A
CITIBANK S/A
BANCOOB S/A
3.5.5 nÃ£o serÃ¡ permitido efetuar o
referido pagamento atravÃ©s de depÃ³sito, transferÃªncia bancÃ¡ria e/ou
agendamento;3.5.6 a inobservÃ¢ncia ao determinado nos
subitens 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5 resultarÃ¡ na nÃ£o participaÃ§Ã£o do candidato
no concurso, sendo inaceitÃ¡vel, portanto, reclamaÃ§Ãµes posteriores
quanto Ã  nÃ£o confirmaÃ§Ã£o do pagamento;
3.6 a inscriÃ§Ã£o serÃ¡ efetivada
somente apÃ³s a confirmaÃ§Ã£o do pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o pela 
instituiÃ§Ã£o
bancÃ¡ria a este Ã³rgÃ£o;3.7 nÃ£o serÃ£o aceitas inscriÃ§Ãµes por
fax, condicional ou extemporÃ¢nea, estando canceladas as que nÃ£o atendam
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a todos os requisitos fixados neste Edital, em qualquer uma das etapas do
concurso;3.8 os dados cadastrais informados
no ato da inscriÃ§Ã£o sÃ£o de exclusiva responsabilidade do candidato;3.9 a 
prestaÃ§Ã£o de declaraÃ§Ã£o falsa
ou inexata e a nÃ£o apresentaÃ§Ã£o de quaisquer documentos exigidos implicarÃ£o 
na
nÃ£o validaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o, nulidade de habilitaÃ§Ã£o e perda dos direitos
decorrentes, sem prejuÃ-zo das sanÃ§Ãµes aplicÃ¡veis Ã  falsidade de 
declaraÃ§Ã£o,
ainda que o fato seja constatado posteriormente;3.10 o descumprimento das 
instruÃ§Ãµes
resultarÃ¡ na nÃ£o efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-um-conto-de-natal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso Um Conto de Natal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Concurso Um Conto de Natal
Seu Conto de Natal pode ser publicado na Educoteca! Participe!
Visando reconhecer a escola como um espaÃ§o de criaÃ§Ã£o, a E/SUBTE/EducopÃ©dia 
e E/SUBE/CED/GerÃªncia de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o propÃµem o Concurso de Contos que 
consiste naseleÃ§Ã£o de contos inÃ©ditos, com o tema Um Conto de Natal.
PoderÃ£o participar do concurso todos os alunos matriculados nas Unidades 
Escolares da Rede
PÃºblica Municipal do Rio de Janeiro, em turmas de 6Âº ao 9Âº ano do Ensino 
Fundamental, do
Autonomia Carioca (Acelera 2 e Acelera 3) e do PEJA II e profissionais de ensino
lotados nas
Unidades Escolares e Creches.
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2742
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confraternizacao-com-colegas-de-trabalho.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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ConfraternizaÃ§Ã£o com colegas de trabalho.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa confraternizaÃ§Ã£o aconteceu no restaurante PorkÃ£o, todos estavam 
animados, foi muito bom contar com os colegas. Um destaque para a estagiÃ¡ria 
Arlene, a enfermeira Geisa e a estagiÃ¡ria Joyce. Gente vocÃªs sÃ£o dez!!!! 
Agradecimento especial a professora CÃ¡tia , fotÃ³grafa!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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congresso-brasileiro-de-informatica-na.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Congresso Brasileiro de InformÃ¡tica na EducaÃ§Ã£o 2012 - CBIE2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Congresso Brasileiro de InformÃ¡tica na EducaÃ§Ã£o 2012 - CBIE2012
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criacao-de-banco-de-dados-historia-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CriaÃ§Ã£o de banco de dados - HistÃ³ria e Geografia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o, por meio de sua Coordenadoria
TÃ©cnica, solicita a colaboraÃ§Ã£o dos Professores Regentes de Geografia e de
HistÃ³ria na elaboraÃ§Ã£o e no aprimoramento dos Cadernos PedagÃ³gicos para o 
ano
letivo de 2013. 
2. A E/SUBE/CED
apresenta duas formas especÃ-ficas de contribuiÃ§Ã£o (o que nÃ£o impede que os
Professores contribuam de outras formas que considerarem pertinentes).
I- ENVIO DE IMAGENS E
RELATOS DE VIAGENSOs Professores
     poderÃ£o enviar fotos de viagens que realizaram, bem como relatos dessas 
viagens.
     As fotos e os relatos constituirÃ£o o banco de dados de Geografia e de
     HistÃ³ria. 
Caso tenham,
     em seu acervo, fotos e/ou cartÃµes postais do Rio Antigo, estes poderÃ£o 
ser
     digitalizados e enviados, tambÃ©m como contribuiÃ§Ã£o, para o banco de 
dados.

II- ELABORAÃ‡ÃƒO DE SEQUÃŠNCIAS
 DIDÃTICASOs Professores

     poderÃ£o elaborar sequÃªncias didÃ¡ticas no quantitativo que desejarem. 
Aquelas que
     forem selecionadas farÃ£o parte dos Cadernos PedagÃ³gicos de 2013. 
IndispensÃ¡vel
     que as sequÃªncias didÃ¡ticas obedeÃ§am aos seguintes critÃ©rios:- devem 
estar de acordo com as
OrientaÃ§Ãµes Curriculares de Geografia e de HistÃ³ria;- nÃ£o deverÃ£o ser 
cÃ³pia de livro
didÃ¡tico; - utilizar, preferencialmente, livros
nÃ£o didÃ¡ticos, de modo adaptado; - somente poderÃ£o conter imagens cuja
utilizaÃ§Ã£o tenha sido permitida pelo autor;- imagens de domÃ-nio pÃºblico ou 
que tenham
sido veiculadas pela imprensa poderÃ£o ser livremente utilizadas, desde

- citaÃ§Ãµes, mapas, grÃ¡ficos, tabelas
etc. deverÃ£o, obrigatoriamente, ter a fonte citada; - fazer uso de sÃ-tios da 
internet editados por Ã³rgÃ£os governamentais
(prefeituras, estados, embaixadas, consulados etc.) e/ou Universidades. 
3. Em
caso de dÃºvidas sobre a concepÃ§Ã£o e a elaboraÃ§Ã£o das sequÃªncias 
didÃ¡ticas, poderÃ¡
ser feito contato com os Professores Beatriz Santos, Carlos GalvÃ£o ou Roberto
Antunes ou, ainda, pelo correio eletrÃ´nico: geografiaehistoriasme@gmail.com
4. Ressaltamos
que, todas as vezes em que forem utilizados os materiais enviados pelos
Professores, a Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o - E/SUBE/CED indicarÃ¡ a 
procedÃªncia,
citando o nome do colaborador. 
5. Sobre o encaminhamento dos materiais, solicitamos
especial atenÃ§Ã£o Ã s orientaÃ§Ãµes que se seguem:as fotos, os relatos
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     e as sequÃªncias didÃ¡ticas poderÃ£o ser entregues na sala 435 do CASS, aos
     cuidados dos Professores Beatriz Santos, Carlos GalvÃ£o e Roberto Antunes,
     em dois envelopes, nos quais esteja escrito:  - Fotos e
relatos - .......Âª CRE - SequÃªncias
didÃ¡ticas - .......Âª CRE
poderÃ£o,
     tambÃ©m, ser enviados por meio eletrÃ´nico: geografiaehistoriasme@gmail.com
importante que
     os envelopes contenham o nome completo do Professor, a matrÃ-cula, a escola
     e a CRE, a fim de que os crÃ©ditos sejam devidamente indicados, quando da
     utilizaÃ§Ã£o do material;
cada envelope
     deverÃ¡, ainda, vir acompanhado da autorizaÃ§Ã£o para uso da imagem e
     do relato e da autorizaÃ§Ã£o para uso das sequÃªncias didÃ¡ticas,
     devidamente preenchidas, cujos modelos seguem em anexo a esta circular. 

6.  Ressaltamos
que o prazo final para encaminhamento serÃ¡ 30 de outubro de 2012.
7. Desde
jÃ¡, agradecemos pela atenÃ§Ã£o, contando com a ampla divulgaÃ§Ã£o junto Ã s 
Unidades
Escolares.
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criterios-para-organizacao-de-turmas-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CritÃ©rios para a organizaÃ§Ã£o de turmas da EducaÃ§Ã£o Infantil, do Ensino 
Fundamental e das modalidades EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos e EducaÃ§Ã£o 
Especial nas Escolas da Rede PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino do Rio de 
Janeiro, para o ano letivo de 2013.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE EDUCAÃ‡ÃƒO da Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela
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legislaÃ§Ã£o em vigor, e

CONSIDERANDO que o Ensino Fundamental, na cidade do Rio de
Janeiro, Ã© constituÃ-do por 9 (nove) anos de escolaridade;

CONSIDERANDO a Lei Federal nÂº 11.274/2006 que alterou a
redaÃ§Ã£o do art. 32 da Lei nÂº 9.394/96, recomendando que o inÃ-cio do Ensino
Fundamental seja aos 6 (seis) anos de idade;

CONSIDERANDO que a ResoluÃ§Ã£o CNE/CEB nÂº 6, de 20 de outubro
de 2010, estabeleceu o Ãºltimo dia de marÃ§o como data-base para o cÃ¡lculo da
idade dos alunos;

CONSIDERANDO o disposto no art. 11, inciso III, da Lei nÂº
9.394/96, que atribui aos MunicÃ-pios a incumbÃªncia de baixar normas
complementares para o seu Sistema de Ensino;

CONSIDERANDO a DeliberaÃ§Ã£o E/CME nÂº 20, de 28/4/2009, que
estabelece normas para matrÃ-cula de estudantes na Rede PÃºblica do Sistema de
Ensino do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro,

RESOLVE:

Art. 1Âº A organizaÃ§Ã£o das turmas nas Unidades Escolares da
Rede PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino, para o ano de 2013, obedecerÃ¡ Ã s
orientaÃ§Ãµes contidas nesta Portaria.

Art. 2Âº A EducaÃ§Ã£o Infantil serÃ¡ organizada em Creche e
PrÃ©-escola, atendendo a crianÃ§as de 6 (seis) meses a 3 (trÃªs) anos e 11 
(onze)
meses, e de 4 (quatro) anos a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, respectivamente,
cuja enturmaÃ§Ã£o levarÃ¡ em consideraÃ§Ã£o a faixa etÃ¡ria.
 1Âº Para atender ao caput deste artigo, considera-se como
data-base para cÃ¡lculo da idade do aluno o Ãºltimo dia do mÃªs de marÃ§o de 
2013,
sendo que a crianÃ§a deve completar 6 (seis) meses atÃ© 01/02/2013, data do
inÃ-cio das aulas na creche.
 2Âº As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, na modalidade Creche,
deverÃ£o funcionar em horÃ¡rio integral.
 3Âº As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, na modalidade
PrÃ©-Escola, funcionarÃ£o em horÃ¡rio parcial ou integral.

Art. 3Âº O Ensino Fundamental estÃ¡ organizado em 9 (nove)
anos, assim denominados:

I - 1Âº Ano;

II - 2Âº Ano;

III - 3Âº Ano;

IV - 4Âº Ano;
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V - 5Âº Ano;

VI - 6Âº Ano;

VII - 7Âº Ano;

VIII - 8Âº Ano;

IX - 9Âº Ano.

ParÃ¡grafo Ãºnico. As Unidades Escolares, os GinÃ¡sios
Experimentais Cariocas, as Creches e os EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil
receberÃ£o os alunos com deficiÃªncia, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotaÃ§Ã£o, levando em consideraÃ§Ã£o, para a 
enturmaÃ§Ã£o, a
avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA e a proximidade residencial e de faixa etÃ¡ria.

Art. 4Âº A matrÃ-cula inicial ou por transferÃªncia, no Ensino
Fundamental, serÃ¡ permitida para crianÃ§as a partir dos 6 (seis) anos de idade,
nos termos da DeliberaÃ§Ã£o E/CME nÂº 20, de 28/04/2009.
 1Âº Para atender ao caput deste artigo, considera-se como
data-base para cÃ¡lculo da idade do aluno o Ãºltimo dia do mÃªs de marÃ§o de 
2013.

Art. 5Âº O aluno transferido que nÃ£o apresentar a
documentaÃ§Ã£o que comprove a escolaridade exigida para o ingresso no Ano
solicitado em atÃ© 35 (trinta e cinco) dias apÃ³s o pedido da matrÃ-cula, serÃ¡
enturmado apÃ³s avaliaÃ§Ã£o da Unidade Escolar, nos termos da DeliberaÃ§Ã£o 
E/CME nÂº
20/2009.

ParÃ¡grafo Ãºnico. A observÃ¢ncia do disposto no caput deste
artigo constitui responsabilidade da direÃ§Ã£o da Unidade Escolar.

Art. 6Âº A EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - EJA - receberÃ¡
alunos a partir de 17 (dezessete) anos completos, interessados nesta modalidade
de ensino, considerando-se os conhecimentos jÃ¡ adquiridos.
 1Âº Os alunos jÃ¡ matriculados no Ensino Fundamental regular
da Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e os
transferidos de outras redes, com idade igual ou superior a 17 anos, serÃ£o
encaminhados, obrigatoriamente, Ã  EJA.
 2Âº Os alunos com deficiÃªncia ou transtornos globais do
desenvolvimento serÃ£o avaliados pelo Instituto Municipal Helena Antipoff -
E/SUBE/CED/IHA e pela respectiva Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o -
E/SUBE/CRE, e deverÃ£o ter considerada a sua manifestaÃ§Ã£o expressa ou de seu
responsÃ¡vel legal para o procedimento de matrÃ-cula na EJA em atenÃ§Ã£o Ã 
possibilidade de permanÃªncia no Ensino Fundamental regular diurno.
 3Âº Excepcionalmente, alunos com 15 e 16 anos poderÃ£o ser
matriculados na EJA, por manifestaÃ§Ã£o expressa de seu responsÃ¡vel legal, 
apÃ³s
avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE/GED e autorizaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE.
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 4Âº Na EJA, as turmas deverÃ£o ser formadas de acordo com as
orientaÃ§Ãµes previstas pelo Programa.
 5Âº Por se tratar de mudanÃ§a de modalidade, o aluno que
ingressa na EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, seja por matrÃ-cula inicial, seja
oriundo de qualquer ano de Ensino Fundamental ou de projeto estratÃ©gico, serÃ¡
enturmado, apÃ³s avaliaÃ§Ã£o, no grupamento mais adequado ao seu processo de
aprendizagem.

Art. 7Âº A organizaÃ§Ã£o das turmas, bem como o quantitativo e
a numeraÃ§Ã£o, obedecerÃ£o a critÃ©rios especÃ-ficos, de acordo com as 
instruÃ§Ãµes
contidas nos Anexos I e II que acompanham a presente Portaria, respeitando-se o
quantitativo mÃ¡ximo de alunos por turma, resguardados os direitos previstos em
lei. 1Âº NÃ£o poderÃ¡ ser aberta uma nova turma, enquanto o
quantitativo estabelecido para cada ano de escolaridade nÃ£o houver sido
totalmente preenchido. 2Âº No GinÃ¡sio Experimental Carioca, as turmas deverÃ£o 
ser
formadas de acordo com as orientaÃ§Ãµes previstas pelo Programa.
 3Âº As turmas que tiverem seu quantitativo reduzido no
decorrer do ano letivo, ficando abaixo do estipulado, poderÃ£o ser
reorganizadas, de acordo com os critÃ©rios estabelecidos nesta Portaria, com o
fim de atender a demandas da Rede Publica Municipal de Ensino, apÃ³s estudos da
GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o e da Assessoria de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE.
 4Âº A abertura de uma nova turma de EducaÃ§Ã£o Infantil, na
modalidade creche, ou qualquer outra mudanÃ§a dependerÃ¡ de avaliaÃ§Ã£o conjunta
e
autorizaÃ§Ã£o da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o Infantil da Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o
-
E/SUBE/CED, da Coordenadoria de Recursos Humanos - E/SUBG/CRH e da
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.
 5Âº Na EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos II - EJA II - poderÃ£o
existir turmas com formaÃ§Ã£o mista, compostas por alunos de Unidades de
ProgressÃ£o diferentes, desde que pertencentes a um mesmo Bloco.

Art. 8Âº Para nÃ£o ser ultrapassado o quantitativo mÃ¡ximo de
alunos nas turmas, conforme previsto no anexo I desta Portaria, a escola
traÃ§arÃ¡ estratÃ©gia prÃ³pria para atendimento Ã  demanda, em conjunto com o
Conselho Escola-Comunidade da Unidade Escolar e a E/SUBE/CRE, fazendo-se o
registro da decisÃ£o tomada em ata.

Art. 9Âº Admitir-se-Ã¡, atÃ© o 1Âº Conselho de Classe, a reclassificaÃ§Ã£o
de alunos do Ensino Fundamental que apresentarem a possibilidade de avanÃ§os em
seu processo de escolaridade, inclusive dos que estiverem matriculados em
Projetos Especiais, apÃ³s avaliaÃ§Ã£o da Unidade Escolar que se 
responsabilizarÃ¡
pela aprendizagem desses alunos.
 1Âº A reclassificaÃ§Ã£o deverÃ¡ considerar os interesses da
faixa etÃ¡ria do ano de escolaridade para o qual o aluno estÃ¡ sendo indicado.
 2Âº Admitir-se-Ã¡ a reclassificaÃ§Ã£o nos seguintes casos:

I - de alunos retidos apenas por frequÃªncia;
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II - de alunos do 6Âº ao 8Âº Ano que, transferidos de outras
redes de ensino, tenham sido enturmados no ano de sua dependÃªncia, desde que
obtenham avaliaÃ§Ã£o positiva pela Unidade Escolar.
 3Âº A Unidade Escolar elaborarÃ¡, a cada Conselho Escolar -
COC, relatÃ³rio detalhado sobre o desenvolvimento e a aprendizagem desses
alunos, enviando-o Ã  GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da respectiva E/SUBE/CRE.
 4Âº NÃ£o haverÃ¡ reclassificaÃ§Ã£o de alunos da EducaÃ§Ã£o
Infantil para o Ensino Fundamental.
 5Âº A reclassificaÃ§Ã£o de alunos da EducaÃ§Ã£o de Jovens e
Adultos poderÃ¡ ocorrer em qualquer perÃ-odo do ano letivo, apÃ³s avaliaÃ§Ã£o
realizada pela Unidade Escolar, atendendo ao carÃ¡ter acelerativo do curso.
 6Âº Todos os alunos reclassificados serÃ£o assinalados no
Sistema de Controle AcadÃªmico - SCA ou no Sistema de GestÃ£o AcadÃªmica - SGA.

Art. 10 Cabem Ã s Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o a
supervisÃ£o e o acompanhamento do processo de organizaÃ§Ã£o e de distribuiÃ§Ã£o 
das
turmas, garantindo o disposto na presente Portaria.

Art. 11 Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela Coordenadoria
de EducaÃ§Ã£o, da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicaÃ§Ã£o.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2013.

MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS

ANEXO I

A- DA EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL

1. Da Modalidade Creche

1.1. De acordo com a demanda e a capacidade fÃ-sica, cada
Creche ou EspaÃ§o de Desenvolvimento Infantil poderÃ¡ organizar turmas do
BerÃ§Ã¡rio e do Maternal I e II, compreendendo, estritamente, crianÃ§as nascidas
entre 01/04/2009 e 01/08/2012, sendo que a crianÃ§a necessita ter, no mÃ-nimo, 6
(seis) meses em 01/02/2013, para efetuar sua matrÃ-cula.

1.1.1. As turmas do BerÃ§Ã¡rio serÃ£o formadas por, no mÃ¡ximo,
25 (vinte e cinco) crianÃ§as nascidas entre 01/04/2011 e 01/08/2012,
correspondendo Ã  faixa etÃ¡ria de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e 11 (onze) 
meses.

1.1.2. As turmas do BerÃ§Ã¡rio deverÃ£o ser agrupadas por
proximidade da faixa etÃ¡ria, observando-se que as crianÃ§as com atÃ© 11 meses 
necessitam
estar em Creche ou EspaÃ§o de Desenvolvimento Infantil com lactÃ¡rio.

1.1.3. As turmas do Maternal I serÃ£o formadas por, no
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mÃ¡ximo, 25 (vinte e cinco) crianÃ§as nascidas entre 01/04/2010 e 31/03/2011,
correspondendo Ã  faixa etÃ¡ria de 2 (dois) anos a 2 (dois) anos e 11(onze)
meses.

1.1.4. As turmas do Maternal II serÃ£o formadas por, no
mÃ¡ximo, 25 (vinte e cinco) crianÃ§as nascidas entre 01/04/2009 e 31/03/2010,
correspondendo Ã  faixa etÃ¡ria de 3 (trÃªs) anos a 3 (trÃªs) anos e 11 (onze)
meses.

1.1.5. Sendo necessÃ¡rio constituir turmas de faixas etÃ¡rias
diferentes, atender-se-Ã¡, dentro do possÃ-vel, ao critÃ©rio de aproximaÃ§Ã£o 
das
idades, inclusive para atender Ã  demanda das crianÃ§as com deficiÃªncia e/ou
transtornos globais do desenvolvimento.

1.2. As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, na modalidade Creche,
poderÃ£o ter incluÃ-das atÃ© 2 (duas) crianÃ§as com deficiÃªncia e/ou 
transtornos
globais do desenvolvimento. Neste caso, serÃ¡ reduzido em 2 (duas) crianÃ§as o
quantitativo, para cada crianÃ§a incluÃ-da e mantido o quantitativo de
funcionÃ¡rios correspondente a 25 crianÃ§as..

1.2.1. Caso haja a necessidade de matrÃ-cula de mais do que 2
(dois) alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento nas
turmas, haverÃ¡ avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o 
Integradora e
da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar, para 
autorizaÃ§Ã£o do
acrÃ©scimo.

1.2.2. As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil serÃ£o numeradas,
respeitando-se os grupamentos, iniciando-se pelo grupo de menor idade.
CÃ“DIGOGRUPAMENTOTURMAS10BerÃ§Ã¡rioEI-50,
  EI-51,...10Maternal
  IEI-40,
  EI-41,...10Maternal
  IIEI-30,
  EI-31,...

2. Da Modalidade PrÃ©-Escola

2.1. De acordo com a demanda e a capacidade fÃ-sica, cada
Unidade Escolar poderÃ¡ organizar turmas dos GRUPOS I e II, compreendendo,
estritamente, crianÃ§as nascidas entre 01/04/2007 e 31/03/2009.

2.1.1. As turmas do GRUPO I serÃ£o formadas por crianÃ§as
nascidas entre 01/04/2007 e 31/03/2008, correspondendo Ã  faixa etÃ¡ria de 5
(cinco) anos a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses.

2.1.2. As turmas do GRUPO II serÃ£o formadas por crianÃ§as
nascidas entre 01/04/2008 e 31/03/2009, correspondendo Ã  faixa etÃ¡ria de 4
(quatro) anos a 4 (quatro) anos e 11(onze) meses.
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2.1.3. Na organizaÃ§Ã£o das turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, modalidade
PrÃ©- Escola, o quantitativo deverÃ¡ ser de 25 (vinte e cinco) crianÃ§as para os
grupos citados no item 2.1.

2.1.4. As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, modalidade
PrÃ©-Escola, poderÃ£o ter incluÃ-das atÃ© 2 (duas) crianÃ§as que apresentem
deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento. Neste caso, serÃ¡
reduzido em 2 (duas) crianÃ§as o quantitativo, para cada crianÃ§a incluÃ-da.

2.1.5. Caso haja a necessidade de matrÃ-cula de mais do que 2
(dois) alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento nas
turmas, haverÃ¡ avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o 
Integradora e
da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar, para 
autorizaÃ§Ã£o do
acrÃ©scimo.

2.1.6. Na formaÃ§Ã£o de turmas, as crianÃ§as com deficiÃªncia
e/ou transtornos globais do desenvolvimento, nascidas entre 01/04/2008 e
31/03/2009, terÃ£o prioridade, mesmo nos locais em que sÃ³ sejam formadas turmas
do Grupo I.

2.1.7. Excepcionalmente, na necessidade de constituir turmas
de faixas etÃ¡rias diferentes, atender-se-Ã¡, dentro do possÃ-vel, ao critÃ©rio 
de
aproximaÃ§Ã£o das idades.

2.1.8. As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, na modalidade
PrÃ©-Escola, serÃ£o numeradas respeitando-se os grupamentos e iniciando-se pelo
grupo de maior idade.
CÃ“DIGOGRUPAMENTOTURMAS09Grupo IEI-10,
  EI-11,...09Grupo
  IIEI-20,
  EI-21,...

B - DO ENSINO FUNDAMENTAL

1. Do 1Âº ao 3Âº
Ano

1. Na organizaÃ§Ã£o das turmas do 1Âº ao 3Âº Ano, o quantitativo
mÃ¡ximo deverÃ¡ ser de 30 (trinta) alunos.

1.1 Do 1Âº ao 3Âº
Ano, as turmas nÃ£o terÃ£o acrÃ©scimo no quantitativo estipulado.

1.1.1 As turmas do 1Âº ao 3Âº Ano poderÃ£o ter incluÃ-dos atÃ© 3
(trÃªs) alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento.
Havendo alunos incluÃ-dos, o quantitativo mÃ¡ximo serÃ¡ de: 28 (vinte e oito)
alunos, quando houver apenas 1 (um) aluno incluÃ-do; 26 (vinte e seis) alunos,
quando houver 2 (dois) alunos incluÃ-dos; 25 (vinte e cinco) alunos, quando
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houver 3 (trÃªs) alunos incluÃ-dos.

1.1.2 Caso haja a necessidade de matrÃ-cula de mais do que 3
(trÃªs) alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento nas
turmas, haverÃ¡ avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o 
Integradora e
da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar, para 
autorizaÃ§Ã£o do
acrÃ©scimo.

1.2As turmas do 1Âº ao 3Âº Ano
serÃ£o ordenadas da seguinte forma:

 PERÃODOSCÃ“DIGOSTURMAS1Âº Ano611101,
  11022Âº Ano621201,
  12023Âº Ano631301,
  1302
2. Do 4Âº ao 6Âº Ano

2.1 Na organizaÃ§Ã£o das turmas do 4Âº ao 6Âº Ano, o
quantitativo deverÃ¡ ser de 35 (trinta e cinco) alunos.

2.1.1 O acrÃ©scimo de 10% (dez por cento) a este quantitativo
ocorrerÃ¡ quando nÃ£o houver ainda atendimento Ã  demanda de alunos, com 
exceÃ§Ã£o
daquelas turmas em que existam alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais
do desenvolvimento.

2.2 As turmas do 4Âº ao 6Âº Ano poderÃ£o ter incluÃ-dos atÃ© 3
(trÃªs) alunos que apresentem deficiÃªncia e/ou transtornos globais do
desenvolvimento. Havendo alunos incluÃ-dos, o quantitativo mÃ¡ximo serÃ¡ de 33
(trinta e trÃªs) alunos.

2.2.1 Caso haja a necessidade de matrÃ-cula de mais do que 3
(trÃªs) alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento nas
turmas, haverÃ¡ avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o 
Integradora e
da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar, para 
autorizaÃ§Ã£o do
acrÃ©scimo.

2.3 As turmas do 4Âº ao 6Âº Ano serÃ£o ordenadas da seguinte
forma:

 PERÃODOSCÃ“DIGOTURMAS4Âº Ano641401,1402,...5Âº Ano651501,1502,...6Âº 
Ano661601,1602,...
3. Do 7Âº ao 9Âº Ano

3.1 Na
organizaÃ§Ã£o das turmas do 7Âº ao 9Âº Ano, o quantitativo deverÃ¡ ser de 40
(quarenta) alunos, cabendo Ã  E/SUBE/CRE o estabelecimento do limite mÃ-nimo,
apÃ³s anÃ¡lise com a Unidade Escolar.

3.1.1 O acrÃ©scimo de 10% (dez por cento) a este quantitativo
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ocorrerÃ¡, quando nÃ£o houver ainda atendimento Ã  demanda de alunos, com 
exceÃ§Ã£o
daquelas turmas em que existam alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais
do desenvolvimento.

3.2 As turmas do 7Âº ao 9Âº Ano poderÃ£o ter incluÃ-dos atÃ© 4
(quatro) alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento.
Havendo alunos integrados, o quantitativo mÃ¡ximo serÃ¡ de 38 (trinta e oito)
alunos.

3.2.1 Caso haja a necessidade de matrÃ-cula de mais do que 4
(quatro) alunos com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento nas
turmas, haverÃ¡ avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o 
Integradora e
da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar, para 
autorizaÃ§Ã£o do
acrÃ©scimo.

3.3 As turmas do 7Âº ao 9Âº Ano serÃ£o ordenadas da seguinte
forma:

 PERÃODOSCÃ“DIGOTURMAS7Âº Ano671701,1702,...8Âº Ano681801,1802,...9Âº 
Ano691901,1902,...

4. Do GinÃ¡sio Experimental Carioca
4.1 Na organizaÃ§Ã£o das turmas do 7Âº ao 9Âº Ano do GinÃ¡sio
Experimental Carioca, o quantitativo deverÃ¡ ser de 35 (trinta e cinco) alunos,
cabendo Ã  E/SUBE/CRE o estabelecimento do limite mÃ-nimo, apÃ³s anÃ¡lise com a
Unidade Escolar.
4.1.1 O acrÃ©scimo de 10% (dez por cento) a este quantitativo
ocorrerÃ¡, quando nÃ£o houver ainda atendimento Ã  demanda de alunos, com 
exceÃ§Ã£o
daquelas turmas onde existam alunos com deficiÃªncia motora, deficiÃªncia visual
ou surdez.
4.2 As turmas do GinÃ¡sio Experimental Carioca poderÃ£o ter
incluÃ-dos atÃ© 4 (quatro) alunos com deficiÃªncia motora, deficiÃªncia visual 
ou
surdez. Havendo alunos incluÃ-dos, o quantitativo mÃ¡ximo serÃ¡ de 30 (trinta)
alunos.
4.3 As turmas do GinÃ¡sio Experimental Carioca serÃ£o ordenadas da
seguinte forma:

 PERÃODOSCÃ“DIGOTURMAS7Âº Ano671701, 1702, ...8Âº Ano681801, 1802, ...9Âº 
Ano691901, 1902, ...
5. Do GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico
5.1 Na organizaÃ§Ã£o das turmas do 6Âº ao 9Âº Ano do GinÃ¡sio
Experimental OlÃ-mpico, o quantitativo deverÃ¡ ser de 35 (trinta e cinco) 
alunos,
cabendo Ã  E/SUBE/CRE o estabelecimento do limite mÃ-nimo, apÃ³s anÃ¡lise com a
Unidade Escolar.
5.1.1 O acrÃ©scimo de 10% (dez por cento) a este quantitativo
ocorrerÃ¡, quando nÃ£o houver ainda atendimento Ã  demanda de alunos.
5.2 As turmas do GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico serÃ£o ordenadas da
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seguinte forma:

 PERÃODOSCÃ“DIGOTURMAS6Âº Ano661601, 1602, ...7Âº Ano671701, 1702, ...8Âº 
Ano681801, 1802, ...9Âº Ano691901, 1902, ...
C - DA MODALIDADE EDUCAÃ‡ÃƒO DE JOVENS E ADULTOS
1.Os alunos da EducaÃ§Ã£o de
Jovens e Adultos serÃ£o grupados da seguinte forma:
I - Na EJA I, em dois Blocos - Bloco 1 (um) e Bloco 2 (dois).
II - Na EJA II, em dois Blocos - Bloco 1 (um) e Bloco 2 (dois).
2.Na organizaÃ§Ã£o das turmas da
EJA, o quantitativo mÃ¡ximo serÃ¡ de 30 (trinta) alunos.
2.1SerÃ£o acrescidos 10% (dez por
cento) ao quantitativo estipulado no item anterior para atender Ã s mudanÃ§as
temporÃ¡rias de horÃ¡rio, por necessidade de trabalho do aluno.
2.2 As turmas da EJA poderÃ£o ter incluÃ-dos atÃ© 4 (quatro) alunos
com deficiÃªncia e/ou transtornos globais do desenvolvimento. Havendo alunos
incluÃ-dos, o quantitativo mÃ¡ximo serÃ¡ de: 28 (vinte e oito) alunos, quando
houver apenas 1 (um) aluno incluÃ-do; 27 (vinte e sete) alunos, quando houver 2
(dois) alunos incluÃ-dos; 26 (vinte e seis) alunos, quando houver 3 (trÃªs)
alunos incluÃ-dos; 25 (vinte e cinco) alunos, quando houver 4 (quatro) alunos
incluÃ-dos.
2.2.1Caso haja a necessidade de matrÃ-cula de mais do que 4
(quatro) alunos com deficiÃªncia ou transtornos globais do desenvolvimento nas
turmas, haverÃ¡ avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o 
Integradora e
da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar, para 
autorizaÃ§Ã£o do
acrÃ©scimo.
3.No Centro Municipal de
ReferÃªncia da EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - CREJA, tendo em vista a carga
horÃ¡ria diferenciada e o espaÃ§o fÃ-sico das salas de aula, o quantitativo 
mÃ¡ximo
serÃ¡ de 13 alunos, podendo ser incluÃ-do, neste quantitativo, 2 (dois) alunos
com deficiÃªnciae/ou transtorno global do desenvolvimento.
3.1. No Centro de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos- CEJA, tendo em
vista a carga horÃ¡ria diferenciada e o espaÃ§o fÃ-sico das salas de aula,o
quantitativo mÃ¡ximo serÃ¡ de 12 alunos, podendo ser incluÃ-do nesta 
quantitativo,
2(dois) alunos com deficiÃªnciae/ou transtorno global do desenvolvimento.
4. As turmas da EJA serÃ£o ordenadas da seguinte forma:
GRUPAMENTOBLOCOCÃ’DIGOTURMASEJA I117171,172,...
219191,192,...EJA II115151,152,......
216161,162,...

D - DOS PROJETOS
ESPECIAIS:
1. Na organizaÃ§Ã£o de turmas para os Projetos Especiais,
obedecer-se-Ã¡ ao seguinte critÃ©rio:a) RealfabetizaÃ§Ã£o 1 - 25 alunos;b) 
Projeto 4Âº Ano - NCM - 25 alunos;c) AceleraÃ§Ã£o 1A - 25 alunos;d) 
RealfabetizaÃ§Ã£o 2 - 25 alunos;e) Projeto 7Âº Ano - NJM 30 - alunos;f) 
AceleraÃ§Ã£o 2B - 30 alunos ( continuidade 2 A);g) AceleraÃ§Ã£o 3 - 30 alunos.
2.As
turmas dos Projetos Especiais serÃ£o organizadas da seguinte forma:
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PROJETOCÃ“DIGOTURMASRealfabetizaÃ§Ã£o
  1818101, 8102,...Projeto
  4Âº Ano - NCM767601, 7602, ...AceleraÃ§Ã£o
  1A848401, 8402, ...RealfabetizaÃ§Ã£o
  2838301, 8302, ...Projeto
  7Âº Ano - NJM777701, 7702, ...AceleraÃ§Ã£o
  2B (continuidade 2 A)878701, 8702, ...AceleraÃ§Ã£o
  3898901, 8902, ...

ANEXO II
EDUCAÃ‡ÃƒO ESPECIAL
1. AorganizaÃ§Ã£o das turmas da EducaÃ§Ã£o Especial deverÃ¡
efetivar-se numa aÃ§Ã£o conjunta do E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o
Integradora e da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da equipe pedagÃ³gica 
da
escola.
1.1 O atendimento em Classe Especial Ã© feito para alunos com
deficiÃªncias e Transtorno Global do desenvolvimento com idade para o Ensino
Fundamental, ou seja, 6 anos atÃ© o dia 31 de marÃ§o de 2013.
I - DA MODALIDADE EDUCAÃ‡ÃƒO ESPECIAL
1.Classe Hospitalar
1.1 As Classes Hospitalares funcionarÃ£o nos horÃ¡rios estabelecidos
por intermÃ©dio de ConvÃªnios e ResoluÃ§Ãµes Conjuntas firmados, 
respectivamente,
entre as Unidades Hospitalares e o MunicÃ-pio, por intermÃ©dio das Secretarias
Municipais de EducaÃ§Ã£o e de SaÃºde.
1.2. As matrÃ-culas das crianÃ§as atendidas na
classe hospitalar serÃ£o efetuadas,com a ciÃªnciadas equipes da
E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o Integradora e da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o
da
E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar, na Escola mais prÃ³xima da residÃªncia do aluno
ou na escola de referÃªncia da classe hospitalar.
1.3. A Classe hospitalar aos alunos/pacientes da educaÃ§Ã£o infantil
atenderÃ¡ as modalidades de Creche e de PrÃ©-escola, utilizando critÃ©rio de
aproximaÃ§Ã£o das idades para a entrada no Ensino Fundamental.
1.4. Os atendimentos Ã s crianÃ§as tambÃ©m poderÃ£o ser realizados em
leito, de forma individual ou em grupo. Quando o atendimento for realizado em
grupo, permitir-se-Ã¡ atÃ© 8 alunos para cada professor.
1.5. O aluno em classe hospitalar serÃ¡ sinalizado no Sistema de
Controle AcadÃªmico de sua escola de origem.
1.6. As crianÃ§as que nÃ£o possuÃ-rem matrÃ-cula no Sistema Municipal
de Ensino deverÃ£o ser matriculadas na Escola de referÃªncia da classe
hospitalar.
2. Atendimento Domiciliar
2.1. As crianÃ§as e adolescentes impossibilitadas de frequentar as
Unidades Escolares, com comprovaÃ§Ã£o do afastamento mÃ©dico, receberÃ£o
atendimento pedagÃ³gico domiciliar de Professor Itinerante.
2.2 Os alunos com afastamento mÃ©dico justificado por atestado e
relatÃ³rio mÃ©dico, deverÃ£o apresentar, obrigatoriamente, os referidos 
documentos
da saÃºde para realizaÃ§Ã£o da avaliaÃ§Ã£oinicialdo
E/SUBE/CED/IHAeda GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CREsobre a
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pertinÃªncia e o encaminhamento do atendimento domiciliar.
2.3 Para a manutenÃ§Ã£o do atendimento domiciliar, os referidos
documentos de atestado e relatÃ³rio mÃ©dico deverÃ£o ser renovados, 
periodicamente
(bimestralmente ou semestralmente), justificando o profissional da saÃºde a
manutenÃ§Ã£o do quadro clÃ-nico do aluno. O atestado e o relatÃ³rio mÃ©dico
receberÃ£o a apreciaÃ§Ã£o conjunta da E/SUBE/CED/IHA e da GerÃªncia de 
EducaÃ§Ã£o da
E/SUBE/CRE, para validaÃ§Ã£o da continuidade do atendimento domiciliar do aluno.
2.4 Os alunos com afastamento mÃ©dico em um perÃ-odo superior a 30
(trinta) dias ininterruptos, que nÃ£o estejam dentro dos critÃ©rios do item 2.2,
terÃ£o sua matrÃ-cula mantida em sua escola de origem e, neste caso, deverÃ£o
receber Planode Estudos elaborado pela prÃ³pria Unidade Escolar.
2.4.1 A necessidade desse atendimento deverÃ¡ ser avaliada por
intermÃ©dio de uma aÃ§Ã£o conjunta das equipes da E/SUBE/CED/IHA e da GerÃªncia 
de
EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE.
2.3 As matrÃ-culas das crianÃ§as e adolescentes atendidas pela
ItinerÃ¢ncia Domiciliar, serÃ£o efetuadas, apÃ³s avaliaÃ§Ã£o inicial das equipes
da
E/SUBE/CED/IHA e da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE, com a ciÃªncia da
Assessoria de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE, preferencialmente na escola mais
prÃ³xima da residÃªncia do aluno, ou na escola de lotaÃ§Ã£o do professor
itinerante.
2.5 Os alunos em atendimento domiciliar serÃ£o sinalizados no
Sistema de Controle AcadÃªmico de sua escola de origem.
3. Escolas Especiais
3.1. As turmas comuns da EducaÃ§Ã£o Infantil que funcionarem nas
Escolas Especiais seguirÃ£o as instruÃ§Ãµes do item 2 do Anexo I.
4. Classes Especiais
4.1 SerÃ¡ permitido o atendimento em Classe Especial na EducaÃ§Ã£o
Infantil , modalidade PrÃ©-escola, aos alunos que se encontram matriculados
neste grupamento no ano de 2012 e, caso haja necessidade da abertura de novas
turmas, deverÃ¡ ser solicitada a avaliaÃ§Ã£o da E/SUBE/CED/IHA em aÃ§Ã£o 
conjunta
com as Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o.
4.2 A numeraÃ§Ã£o dos grupamentos terÃ¡ o seguinte critÃ©rio:

SEGMENTO
CÃ“DIGO
GRUPAMENTO
TURMAS
Quantitativode
  alunos:MÃ-nimo/MÃ¡ximoEnsinoFundamental36CECE 01,CE
  02,...4/8
4.3 O quantitativo de alunos nas Classes Especiais poderÃ¡ ser
aumentado apÃ³s avaliaÃ§Ã£o conjunta da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o
Integradora e da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar.
4.4 As Classes Especiais funcionarÃ£o em turnos de quatro horas e
trinta minutos ou de acordo com a organizaÃ§Ã£o da escola.
4.5 As turmas serÃ£o organizadas da seguinte forma:
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 ÃREA
CÃ“DIGO
GRUPAMENTO
TURMAS
Quantitativode
  alunos:MÃ-nimo/MÃ¡ximoDeficiÃªncia
  intelectual30CE/ DIDI1,DI2,...4/10DeficiÃªncia
  Visual31CE/ DVDV1,DV2...4/10Surdez32CE/ DADA1,DA2...4/10Transtornos
  Globais de Desenvolvimento33CE/ TGDTGD1,TGD2...3/6DeficiÃªncia
  MÃºltipla34CE/DMUDMU1,DMU2...3/6
4.6 O quantitativo de alunos nas Classes Especiais poderÃ¡ ser
aumentado apÃ³s avaliaÃ§Ã£o conjunta da E/SUBE/CED/IHA, da Assessoria de AÃ§Ã£o
Integradora e da GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE e da Unidade Escolar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
defasagem-idade-serie-prejudica-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Defasagem idade-sÃ©rie prejudica o aprendizado na trajetÃ³ria escolar | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Defasagem idade-sÃ©rie prejudica o aprendizado na trajetÃ³ria escolar | Portal 
Aprendiz
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dica-de-passeio-capela-magdalena.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de passeio: Capela Magdalena

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Esse semestre, o quinto ano passeou bastante, mas, um dos passeios mais 
comemorados pelos alunos foi o da Capela Magdalena. O lugar Ã© lindo, fica na 
Estrada do Mato Alto, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao chegar opÃºblico Ã© 
recebido por pajens com figurinos de Ã©poca e o caminho atÃ© a capela Ã© 
iluminado por tochas.
Um afinadÃ-ssimo e ornamentado cravo, Ã© tocado pelo maestro Roberto de Regina, 

Página 850



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
durante um recital.
Pioneiro na divulgaÃ§Ã£o da mÃºsica antiga, construiu os primeiros cravos 
nacionais formando uma geraÃ§Ã£o de cravistas que hoje atuam 
intensamente.Construiu o primeiro cravo brasileiro e gravou os primeiros discos 
de mÃºsica antiga e cravo no Brasil. Confiram as fotos:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
domingo-21-de-outubro-de-2012-047.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Diretora da escola campeÃ£ do Ideb diz que o maior orgulho Ã© ter uma famÃ-lia 
com 502 filhos: Quem faz a diferenÃ§a Ã© o professor
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Diretora do Ciep Glauber Rocha, a melhor escola do Ideb do 1Âº ao 5Âº ano no Rio
e aterceira melhor do paÃ-s (*),Ioliris Paes Alves, de 47 anos, conseguiu o que 
parecia improvÃ¡vel quando assumiu o cargo, em 1996. Na Ã©poca, o comeÃ§o nÃ£o 
foi animador: na estreia, descobriu que todos os ventiladores de teto do 
colÃ©gio haviam sido roubados no fim de semana. Naquele momento, o Ciep contava 
com 89 alunos, 11 funcionÃ¡rios e pouco ou nenhum respeito da comunidade. 
Dezesseis anos depois, a escola de Ioliris fez algo que parecia 
impensÃ¡vel.Extra: Quando vocÃª decidiu que queria ser professora?Ioliris: 
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Decidi ser professora ainda crianÃ§a. Eu nÃ£o brincava com brinquedos, como 
boneca. Brincava com quadro negro, hidrocor e lÃ¡pis de cor. AtÃ© usava as 
bonecas, mas para dar aula para elas. Sempre dizia que queria ser professora. 
SÃ³ nÃ£o dizia que queria ser diretora. Isso veio em consequÃªncia do meu 
trabalho em sala de aula e com a comunidade.Extra: Qual o papel da 
escola?Ioliris: Quem faz a diferenÃ§a na rede pÃºblica Ã© o professor na sala de
aula. NÃ£o importa o que ele tenha no entorno. Ele tem que promover um ambiente 
de ensino para o aluno. Nosso papel Ã© muito forte na sociedade. A gente tem que
vir com o foco de mostrar na sala que aquela crianÃ§a pode mudar a vida e o 
destino dela estudando.Extra: E qual a funÃ§Ã£o do diretor?Ioliris: O diretor Ã©
o grande articulador do processo de ensino e de aprendizagem e tambÃ©m Ã© um 
lÃ-der da comunidade. O delegado, o padre ou diretor de escola sÃ£o as pessoas 
procuradas quando a comunidade mais precisa. A gente tem que ter essa questÃ£o 
bem resolvida dentro da gente. SÃ³ podemos ajudar as pessoas se estivermos 
preparados para isso.Extra: Como era o Ciep Glauber Rocha quando vocÃª 
chegou?Ioliris:A comunidade nÃ£o gostava da escola. Ela rejeitava. NÃ£o havia um
trabalho sÃ©rio. O Glauber Rocha hoje Ã© uma referÃªncia, mas naquele momento 
era o contrÃ¡rio. Era um depÃ³sito de alunos, nÃ£o era uma instituiÃ§Ã£o visando
a metas educacionais. TÃ-nhamos um prÃ©dio no meio e um matagal no entorno. 
Tinha vazamento de Ã¡gua e sÃ³ usÃ¡vamos um lado do prÃ©dio. Eram 89 alunos, 
nÃ£o esqueÃ§o desse nÃºmero. Hoje, jÃ¡ sÃ£o 502 estudantes matriculados.Extra: 
Os alunos do Ciep sÃ£o de Ã¡reas carentes. Em que condiÃ§Ãµes chegam 
aqui?Ioliris: Hoje nÃ£o vejo tanta misÃ©ria. Mas jÃ¡ vi na porta do colÃ©gio, na
vÃ©spera de um feriado na quinta-feira, uma avÃ³ dizendo para o neto comer tudo 
na escola, pois ele sÃ³ ia comer de novo quando tivesse aula na 
segunda-feira.Extra: O Glauber Rocha funciona em perÃ-odo integral. Isso ajuda 
nos bons resultados?Ioliris: A escola de tempo integral tem que ser ampliada e 
Ã© para ontem, para que a crianÃ§a nÃ£o fique em outros lugares, mas na escola 
aprendendo coisas boas.Extra: O que precisa melhorar ainda no colÃ©gio?Ioliris: 
VocÃª vai dizer que sou maluca, mas quero uma ampliaÃ§Ã£o. Mais salas para que 
outras crianÃ§as tenham acesso a tudo que vem acontecendo aqui.Extra: Como 
manter o Ideb?Ioliris: Cada vez mais investir num ambiente letrado para todos, 
desde a creche, sempre com um foco de manter um ensino de qualidade para essa 
comunidade. A nossa maior meta nÃ£o Ã© atingir notas altas, mas sim fazer as 
crianÃ§as aprenderem.Extra: Com tanta dedicaÃ§Ã£o, como fica a famÃ-lia, tem 
filhos?Ioliris: Sempre fui deixando para depois. Chegou um ponto que jÃ¡ nÃ£o 
havia mais idade para ser mÃ£e, mas tenho meus filhos daqui. Todos me chamam de 
mÃ£e, mÃ£e loura (risos). SÃ³ me chamam de mÃ£e.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Economia global demanda ensino personalizado - economia - - EstadÃ£o
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Economia global demanda ensino personalizado - economia - - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edital-sma-n170-de-26-de-outubro-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDITAL SMA NÂº170, DE 26 DE OUTUBRO DE 2012 REGULAMENTA O CONCURSO PÃšBLICO PARA
PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR II - APENAS PARA 1Âª, 9Âª E 10Âª CRE, DO QUADRO

 PERMANENTE DE PESSOAL DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO, NO Ã‚MBITO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO. 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

1.Do ConcursoO Concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de candidatos para o 
preenchimento
de vagas no cargo efetivo de Professor II, apenas
para 1Âª, 9Âª e 10Âª CRE, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o.
2- Da RemuneraÃ§Ã£o, da
Carga HorÃ¡ria, da taxa de inscriÃ§Ã£o, da QualificaÃ§Ã£o Exigida, das Vagas e 
das
AtribuiÃ§Ãµes do cargo

 VENCIMENTO(*)CARGA HORÃRIA SEMANALTAXA DE INSCRIÃ‡ÃƒO(**) QUALIFICAÃ‡ÃƒO 
EXIGIDAR$ 2.698,01***40hR$ 60,00Curso Normal
  Superior com habilitaÃ§Ã£o em docÃªncia nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental,
  ouLicenciatura Plena em Pedagogia com
  habilitaÃ§Ã£o em docÃªncia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
ouLicenciatura plena, com habilitaÃ§Ã£o
  especÃ-fica em curso superior de graduaÃ§Ã£o correspondente Ã  licenciatura 
plena
  e habilitaÃ§Ã£o em docÃªncia nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Legenda:(*) Lei nÂº
4.814, de 18 de abril de 2008(**)
Lei nÂº 1881/92, Inciso II, Art. 3Âº e Inciso III, Art. 7Âº
(***)
observado o disposto no TÃ-tulo IV, Art. 10, da Lei 1881/92, que determina
dedicaÃ§Ã£o exclusiva.
2.1serÃ£o acrescidos ao vencimento os seguintes benefÃ-cios:
bÃ´nus cultura no valor de R$ 114,71 (cento e quatorze reais e setenta e um
centavos) - Lei nÂº 3.438/2002
auxÃ-lio-transporte no valor de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) - Decreto
nÂº17.110/98;
benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o - de acordo com o Decreto nÂº 35.098/2012.
2.2DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO O
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  CANDIDATO PODERÃ SER PROVIDO NO CARGO PARA CARGA HORÃRIA INFERIOR A 40H,

CONFORME O INTERESSE DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO PÃšBLICA MUNICIPAL E A DISPONIBILIDADE
  ORÃ‡AMENTÃRIA, FAZENDO JUS AO VENCIMENTO CORRESPONDENTE Ã€ CARGA HORÃRIA

ESTABELECIDA, Ã€ Ã‰POCA DA CONVOCAÃ‡ÃƒO.
3. Das vagas3.1 
a distribuiÃ§Ã£o das vagas serÃ¡ por Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE,
conforme consta do quadro abaixo:C O O R D E N A D O R I A R E G I O N A L DEE D
U C A Ã‡ Ãƒ O - CRE1Âª9Âª10ÂªRNIPDRNIPDRNIPD1131154138102

 LegendaR = Vagas RegularesNI= Vagas para Negros e ÃndiosPD = Vagas para Pessoa 
com
DeficiÃªncia
3.2
as vagas reservadas a pessoas com deficiÃªncia, negros e Ã-ndios, caso nÃ£o 
sejam
preenchidas serÃ£o revertidas para o quadro de vagas regulares.

CREBAIRROS DE ABRANGÃŠNCIA1ÂªPraÃ§a MauÃ¡,
  Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de FÃ¡tima, EstÃ¡cio,
  Santa Teresa, Rio Comprido, SÃ£o CristÃ³vÃ£o, Catumbi, Mangueira, Benfica e
  PaquetÃ¡.9ÂªlnhoaÃ-ba,
  Campo Grande, Cosmos, SantÃ-ssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin 
Dumont.10ÂªSanta Cruz,
  PaciÃªncia, Cosmos, SÃ£o Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de
  Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha.

 4. Das atribuiÃ§ÃµesSÃNTESE DAS ATRIBUIÃ‡Ã•ES
 responsabilizar-se pelo bom andamento do trabalho dos
  seus alunos; participar do planejamento curricular da Escola; planejar suas 
atividades como regente de turma, visando
  a um bom desenvolvimento funcional; acompanhar e avaliar o desempenho do 
aluno, propondo
  medidas para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em consonÃ¢ncia com a
  CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica; manter atualizado o material de registro de 
desempenho
  do aluno, obedecendo a normas e prazos estabelecidos; utilizar as horas 
complementares em atividades
  pedagÃ³gicas inerentes Ã  sua funÃ§Ã£o de docente; atender Ã s determinaÃ§Ãµes
da Escola, quanto Ã  observÃ¢ncia
  de horÃ¡rio e convocaÃ§Ãµes; manter-se em permanente atualizaÃ§Ã£o 
pedagÃ³gica, visando
  ao aperfeiÃ§oamento profissional; executar quaisquer outros encargos 
semelhantes e
  pertinentes Ã  categoria funcional.
Em
  consonÃ¢ncia com a Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional nÂº 9394, 
de
  20/12/96, sÃ£o ainda atribuiÃ§Ãµes do cargo: ministrar os dias letivos e as 
horas-aula estabelecidos; participar, integralmente, dos perÃ-odos dedicados ao
  planejamento, Ã  avaliaÃ§Ã£o e ao desenvolvimento profissional; colaborar com 
as atividades de articulaÃ§Ã£o da escola com
  as famÃ-lias e a comunidade;
  participar da elaboraÃ§Ã£o da proposta pedagÃ³gica do estabelecimento de 
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ensino.
II. Dos Requisitos1.SÃ£o requisitos necessÃ¡rios para a inscriÃ§Ã£o:
a)
ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, 
estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento do gozo dos direitos polÃ-ticos, na forma do disposto no art. 13,
do Decreto n.Âº 70.436, de 18 de abril de 1972;b) estar em dia com as 
obrigaÃ§Ãµes
militares, se do sexo masculino;c) atender ao estabelecido no
Decreto NÂº 35610, de 15/05/2012, que institui o regime Ficha Limpa como
requisito para o ingresso em cargo ou emprego pÃºblico no Ã¢mbito da
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica Direta e Indireta do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro;d) 
possuir a qualificaÃ§Ã£o exigida
referente ao cargo pretendido: Professor II.III. Das InscriÃ§Ãµes1- As
inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas das 10h do dia 06/11/2012 atÃ© Ã s 23h59min do dia
21/11/2012, horÃ¡rio de BrasÃ-lia - incluindo sÃ¡bados, domingos e feriados -
somente via Internet, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico disponÃ-vel no site
http://concursos.rio.rj.gov.br:1.1 a
inscriÃ§Ã£o vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa 
aceitaÃ§Ã£o,
por parte do candidato, de todas as condiÃ§Ãµes, normas e exigÃªncias constantes
deste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato nÃ£o
poderÃ¡ alegar desconhecimento, bem como de todos os atos que forem expedidos
sobre o concurso;1.2 somente
haverÃ¡ devoluÃ§Ã£o de taxa de inscriÃ§Ã£o nos casos previstos na Lei Municipal 
n.Âº
2.937, de 24.11.1999;1.3 no ato da
inscriÃ§Ã£o no concurso nÃ£o haverÃ¡ qualquer restriÃ§Ã£o ao candidato que nÃ£o
cumprir os requisitos bÃ¡sicos. No entanto, sÃ³ poderÃ¡ ser
admitido no cargo aquele que, na data de sua convocaÃ§Ã£o cumprir, 
integralmente,
o contido nos TÃ-tulos II e XIII;1.4
a Coordenadoria Geral de GestÃ£o de Talentos da Secretaria Municipal de
AdministraÃ§Ã£o nÃ£o se responsabiliza por inscriÃ§Ãµes nÃ£o recebidas,
independente do motivo: ordem tÃ©cnica dos equipamentos, falhas de 
comunicaÃ§Ã£o,
congestionamento das linhas de comunicaÃ§Ã£o, bem como outros fatores que
impossibilitem a efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o;
2-
Para inscrever-se, o candidato deverÃ¡ no ato da inscriÃ§Ã£o:2.1
certificar-se, preliminarmente, de que preenche todos os requisitos exigidos
para participaÃ§Ã£o no Concurso e para posse no cargo;
2.1.1 no ato da inscriÃ§Ã£o no concurso,
nÃ£o haverÃ¡ qualquer restriÃ§Ã£o ao candidato que nÃ£o cumprir os requisitos 
bÃ¡sicos.
No entanto, sÃ³ poderÃ¡ ser admitido no cargo aquele que, na Ã©poca de sua
convocaÃ§Ã£o, cumprir, integralmente, os requisitos mencionados nos incisos II e
XVI;
2.2
assinalar a opÃ§Ã£o da Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - CRE para a qual
deseja concorrer ;
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2.3
o candidato convocado que solicitar final de fila, se autorizado o pedido,
retornarÃ¡ ao banco de concursados para a Coordenadoria Regional de
EducaÃ§Ã£o - CRE, de sua opÃ§Ã£o;
3.
Procedimentos para inscriÃ§Ã£o:3.1 acessar o site 
http://concursos.rio.rj.gov.br,
onde estarÃ£o disponibilizados o Edital, o requerimento de inscriÃ§Ã£o,
orientaÃ§Ãµes e os procedimentos necessÃ¡rios Ã  efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o;3.2
cadastrar-se, das 10h do dia 06/11/2012 atÃ© Ã s 23h59min do dia
21/11/2012, (horÃ¡rio de BrasÃ-lia), incluindo os sÃ¡bados, domingos e
feriados, atravÃ©s de requerimento especÃ-fico disponÃ-vel na pÃ¡gina 
eletrÃ´nica
citada;3.3 assegurar-se de que preencheu
corretamente o requerimento de inscriÃ§Ã£o;3.4 imprimir o requerimento 
preenchido
e guardÃ¡-lo consigo;3.5 efetuar o pagamento da taxa,
obrigatoriamente, por meio de DARM, que deverÃ¡ ser impresso logo apÃ³s a
conclusÃ£o de preenchimento do requerimento de inscriÃ§Ã£o on-line, sendo
este o Ãºnico meio aceito para a efetivaÃ§Ã£o da inscriÃ§Ã£o:
3.5.1
a impressÃ£o do DARM deverÃ¡ ser feita, exclusivamente, em papel A4, atÃ© as 14h
do
dia 22/11/2012 (horÃ¡rio de
BrasÃ-lia);
3.5.2
apÃ³s o horÃ¡rio citado no subitem 3.5.1, deste TÃ-tulo, o sistema bloquearÃ¡ a
impressÃ£o do DARM, ficando o candidato impossibilitado de solicitar, inclusive,
a impressÃ£o de uma 2Âª via.
OBS: NÃ£o serÃ£o validados os
pagamentos realizados atravÃ©s de DARM ou documentos similares que nÃ£o sejam
gerados pelo sistema de inscriÃ§Ã£o de concursos da Coordenadoria Geral de 
GestÃ£o
de Talentos.
3.5.3

 O PAGAMENTO EFETUADO APÃ“S A DATA OFICIAL DE VENCIMENTO NÃƒO SERÃ VALIDADO E
 RESULTARÃ NO CANCELAMENTO DA INSCRIÃ‡ÃƒO.3.5.4

o pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser efetivado SOMENTE NOS BANCOS
ABAIXO DISCRIMINADOS, ATÃ‰ AS 16H DO 22/11/2012:BANCOS CREDENCIADOS
BRASIL S/A
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educacao-para-o-transito.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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EducaÃ§Ã£o para o trÃ¢nsito.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Os alunos de EducaÃ§Ã£o Infantil da professora VirgÃ-nia, aprenderam sobre 
educaÃ§Ã£o para o trÃ¢nsito, cores, gentileza e arte. A professora apresentou as
regras de trÃ¢nsito, falou da simbologia das cores no semÃ¡foro. brincaram de 
carrinho, conversaram sobre travessia segura, confeccionaram semÃ¡foros na aula 
de artes. Foi uma festa e os alunos aprenderam brincando.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
educadores-trocam-as-salas-de-aula-por.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educadores trocam as salas de aula por lugares menos formais para atrair a 
atenÃ§Ã£o de alunos - NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Educadores trocam as salas de aula por lugares menos formais para atrair a 
atenÃ§Ã£o de alunos - NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ensinar-e-aprender-emna-rede.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ensinar e aprender em/na rede

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Ensinar e aprender em/na rede
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ensino-medio-no-brasil-e-um.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Ensino MÃ©dio no Brasil Ã© um Frankenstein, afirma especialista | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ensino MÃ©dio no Brasil Ã© um Frankenstein, afirma especialista | Portal 
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-de-medicina-de-stanford-adota.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escola de Medicina de Stanford adota a sala de aula invertida - EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escola de Medicina de Stanford adota a sala de aula invertida - EducaÃ§Ã£o - iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-incentiva-alunos-e-professores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escola incentiva alunos e professores a produzirem REA | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escola incentiva alunos e professores a produzirem REA | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-de-arte-contemporanea.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira de Arte ContemporÃ¢nea!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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<POSTAGEM>
ii-jornada-sobre-neuroeducacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

II Jornada sobre NeuroEducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
impressionismo-no-ccbb.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Impressionismo no CCBB

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mec-tenta-frear-inclusao-de-novas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC tenta frear inclusÃ£o de novas disciplinas no currÃ-culo da educaÃ§Ã£o 
bÃ¡sica - NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MEC tenta frear inclusÃ£o de novas disciplinas no currÃ-culo da educaÃ§Ã£o 
bÃ¡sica - NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
michelangelo-antonioni-100-anos-cinema.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Michelangelo Antonioni | 100 anos > Cinema | Omelete

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Michelangelo Antonioni | 100 anos  Cinema | Omelete
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musical-cinco-buarques-de-hollanda.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Musical  Cinco Buarques de Hollanda

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em homenagem aos professores, nodia 17/10Ã s19hteremos o musical Cinco Buarques 
de Hollandacom o cantor Rollo, Jonathan Ferr ao piano e MÃ¡rcio BraganÃ§a na 
percussÃ£o. Para arrematar, participaÃ§Ã£o especial dos alunos da ONG AÃ§Ã£o 
Social pela MÃºsica. Vide o e-flyer abaixo.Ingresso gratuito para professores 
mediante inscriÃ§Ã£o por telefone :3261-2552 e 3261-2567 entre 12h e 
19h.ApresentaÃ§Ã£o da carteira de professor no dia do show.
[FOTO]
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na-pratica-teoria-e-mais-interessante.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Na prÃ¡tica, a teoria Ã© mais interessante - vida - educacao - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Na prÃ¡tica, a teoria Ã© mais interessante - vida - educacao - EstadÃ£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
no-mundo-da-tecnologia-diferenca-e-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

No mundo da tecnologia, a diferenÃ§a Ã© o capital humano | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No mundo da tecnologia, a diferenÃ§a Ã© o capital humano | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novas-cotas-para-utilizacao-de-linhas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

novas cotas para utilizaÃ§Ã£o de linhas telefÃ´nicas em Unidades Escolares e 
Bibliotecas Escolares PÃºblicas e dÃ¡ outras providÃªncias.  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor e considerando os termos das ResoluÃ§Ãµes 
SME n.Âº 710 e n.Âº 894, de 14 de agosto de 2001 e 28 de outubro de 2005, 
respectivamente;RESOLVE :Art.1.ÂºAtualizar os valores praticados pelas Unidades 
Escolares e Bibliotecas Escolares PÃºblicas para pagamento das ligaÃ§Ãµes de 
aparelhos das linhas telefÃ´nicas convencionais para aparelhos celulares, na 
forma que dispÃµe esta ResoluÃ§Ã£o.Art.2.ÂºA atualizaÃ§Ã£o de que trata o artigo
anterior visa atender Ã s situaÃ§Ãµes vinculadas aos alunos e Ã s de carÃ¡ter 
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emergencial, ligadas ao funcionamento das Unidades Escolares e/ou Bibliotecas 
Escolares Municipais.Art.3.ÂºAs ligaÃ§Ãµes de que trata este ato, ficam 
limitadas aos valores e percentuais fixados.1Âº As ligaÃ§Ãµes originÃ¡rias das 
Creches, EDI e Escolas Especiais ficam limitadas Ã  cota de R$ 0,85 (oitenta e 
cinco centavos) a ser multiplicada por 80% (oitenta por cento) do total de 
matrÃ-culas.2Âº As ligaÃ§Ãµes originÃ¡rias das demais Unidades Escolares, ficam 
limitadas a cota de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) a ser multiplicada por 
20% (vinte por cento) do total de matrÃ-culas.3ÂºAs ligaÃ§Ãµes oriundas das 
Bibliotecas Escolares Municipais terÃ£o como valor fixo R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais).4Âº O valor excedente aos limites fixados na forma constante 
dos parÃ¡grafos anteriores serÃ¡ ressarcido pela DireÃ§Ã£o da 
Unidade.Art.4ÂºCaberÃ¡ Ã s GerÃªncias de Infraestruturas das Coordenadorias 
Regionais de EducaÃ§Ã£o o acompanhamento e orientaÃ§Ã£o Ã s Unidades Escolares 
e/ou Bibliotecas Escolares Municipais para o implemento das medidas fixadas 
nesta Ato.Art.5ÂºEsta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o, 
revogadas as disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio.Rio de Janeiro, 30 de outubro de 
2012CLAUDIA COSTIN
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novo-curso-no-cederj.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novo curso no CEDERJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mais uma opÃ§Ã£o de carreira!
Geografia: agora vocÃª pode cursar no Cederj!
InscriÃ§Ãµes nos prÃ³ximos dias!
www.vestibular.cederj.edu.br

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-cieds-com-o-apoio-da-itau-social-tem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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O CIEDS, com o apoio da ItaÃº Social, tem o prazer de convidÃ¡-lo para o 
SeminÃ¡rio "Desafios da EducaÃ§Ã£o no Rio de Janeiro". 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O seminÃ¡rio visa estimular uma nova forma de pensar e fazer educaÃ§Ã£o, 
motivando a formulaÃ§Ã£o de politicas pÃºblicas e projetos comprometidos com o 
desenvolvimento integral dos educandos e da sociedade. ContarÃ¡ com a 
participaÃ§Ã£o de representaÃ§Ãµes do poder pÃºblico da Ã¡rea de educaÃ§Ã£o, de 
especialistas de instituiÃ§Ãµes que atuam na Ã¡rea e com a presenÃ§a da 
Professora Neliany Marinho, Diretora da Escola Estadual Waldomiro Pitta, escola 
com maior IDEB do Estado do Rio de Janeiro.

O primeiro painel do seminÃ¡rio tratarÃ¡ das "QuestÃµes da EducaÃ§Ã£o no Ensino 
BÃ¡sico no contexto da Cidade do Rio de Janeiro" e o segundo do "Ensino MÃ©dio e
a construÃ§Ã£o de pontes para o futuro". Anna Pennido, gestora do site Porvir, 
iniciativa de comunicaÃ§Ã£o e mobilizaÃ§Ã£o social que promove a produÃ§Ã£o, 
difusÃ£o e troca de conteÃºdos sobre inovaÃ§Ãµes educacionais, realizarÃ¡ a 
palestra de encerramento.

FaÃ§a sua inscriÃ§Ã£oaqui, enviando nome completo e organizaÃ§Ã£o da qual faz 
parte.

Museu HistÃ³rico Nacional - Dia 06 de novembro de 2012 - Das 13h Ã s 18h.

Vagas limitadas, garanta sua participaÃ§Ã£o.
InscriÃ§Ãµes gratuitas.

Maiores informaÃ§Ãµes no site do CIEDS -www.cieds.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-quase-mercado-escolar-revista-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O quase-mercado escolar| Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O quase-mercado escolar| Revista EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-que-falta-para-combater-as-faltas-dos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que falta para combater as faltas dos professores | Carreira | Nova Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O que falta para combater as faltas dos professores | Carreira | Nova Escola
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
orientacoes-para-inscricao-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OrientaÃ§Ãµes para inscriÃ§Ã£o de orientador de estudo  PNAIC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PrÃ³-Letramento
- Pacto Nacional Pela AlfabetizaÃ§Ã£o Na Idade Certa - PNAICOrientaÃ§Ãµes
para InscriÃ§Ã£o de Orientador de Estudo O
Pacto Nacional pela AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade Certa Ã© um compromisso formal
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municÃ-pios
de assegurar que todas as crianÃ§as estejam alfabetizadas atÃ© os oito anos de
idade, ao final do 3Âº ano do ensino fundamental.As
AÃ§Ãµes do Pacto sÃ£o um conjunto integrado de aÃ§Ãµes, materiais e referÃªncias
curriculares e pedagÃ³gicas que serÃ£o disponibilizados pelo MEC e que 
contribuem
para a alfabetizaÃ§Ã£o e o letramento. Estas aÃ§Ãµes se apÃ³iam em quatro eixos 
de
atuaÃ§Ã£o: FormaÃ§Ã£o Continuada; Materiais DidÃ¡ticos e PedagÃ³gicos; 
AvaliaÃ§Ãµes; e GestÃ£o, Controle Social e MobilizaÃ§Ã£o. O
eixo principal dessas aÃ§Ãµes Ã© a formaÃ§Ã£o continuada dos Professores
alfabetizadores. Nesse sentido, e considerando o disposto na Portaria NÂº 867,
de 4 de julho de 2012 do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o, seguem as OrientaÃ§Ãµes para
a InscriÃ§Ã£o
de Professores interessados em integrar a equipe de Orientadores de Estudo que
farÃ¡ a formaÃ§Ã£o dos professores Alfabetizadores da Rede PÃºblica Municipal de
Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, em Curso presencial de 2 anos, com carga
horÃ¡ria de 120 horas por ano, baseado no Programa PrÃ³-Letramento, cuja
metodologia propÃµe estudos e atividades prÃ¡ticas. Ã¼Os Orientadores de Estudo 
atuarÃ£o no Ã¢mbito das
Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o a que pertencem, em Turmas de formaÃ§Ã£o 
de
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Professores Alfabetizadores do 1Âº, 2Âº e 3Âº anos do Ensino Fundamental da Rede
PÃºblica
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.
Ã¼Cada Orientador de Estudo serÃ¡ responsÃ¡vel pelo
desenvolvimento do trabalho de formaÃ§Ã£o de uma
turma de Professores Alfabetizadores do 1Âº, 2Âº e 3Âº anos do Ensino 
Fundamental
na Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.
Ã¼O trabalho do Orientador de Estudo compreende a
participaÃ§Ã£o em aÃ§Ãµes de FormaÃ§Ã£o Continuada gerenciadas pelo MinistÃ©rio 
da
EducaÃ§Ã£o, pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e pelas InstituiÃ§Ãµes de 
Ensino
Superior envolvidas na gestÃ£o acadÃªmica e pedagÃ³gica do curso de formaÃ§Ã£o; 
e a
gestÃ£o pedagÃ³gica da formaÃ§Ã£o continuada dos professores Alfabetizadores do 
1Âº,
2Âº e 3Âº anos do Ensino Fundamental na Rede PÃºblica Municipal de Ensino da 
Cidade
do Rio de Janeiro das turmas de formaÃ§Ã£o do PrÃ³-letramento - PNAIC, por 2 
anos.
Ã¼As atividades desenvolvidas pelo Orientador de
Estudo deverÃ£o atender Ã s seguintes especificaÃ§Ãµes:
I - participar de formaÃ§Ã£o continuada oferecida
pela rede de universidades federais ou universidades estaduais e pela
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, em 2012, e ao longo de 2013;II - conhecer
os materiais didÃ¡ticos e pedagÃ³gicos, que compreendem os cadernos de apoio
pedagÃ³gico da Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro; a
Plataforma de Aulas Digitais EducopÃ©dia; os jogos
pedagÃ³gicos de apoio Ã  alfabetizaÃ§Ã£o; as obras de referÃªncia, de literatura
e
de pesquisa (entregues pelo PNBE e pela SME); as
obras de apoio pedagÃ³gico aos professores; e outras tecnologias educacionais de
apoio Ã  alfabetizaÃ§Ã£o, disponibilizadas pelo MEC e pela SME; III -
ministrar o curso de formaÃ§Ã£o para professores Alfabetizadores do 1Âº, 2Âº e 
3Âº
anos do Ensino Fundamental, no perÃ-odo de 2 anos, com encontros mensais, com
carga horÃ¡ria de 8h;IV -
acompanhar a prÃ¡tica pedagÃ³gica dos Professores Alfabetizadores
cursistas; V - avaliar a frequÃªncia e participaÃ§Ã£o destes; VI - manter
registro de atividades dos Professores Alfabetizadores
cursistas junto aos educandos; eVII - apresentar
relatÃ³rios pedagÃ³gicos e gerenciais das atividades referentes Ã  formaÃ§Ã£o 
dos
Professores Alfabetizadores cursistas.Ã¼CaberÃ¡ Ã s Coordenadorias Regionais de 
EducaÃ§Ã£o, em parceria com a
GerÃªncia de Ensino Fundamental e com Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca 
-Paulo Freire, definir o quantitativo de
Orientadores de Estudo necessÃ¡rio para a realizaÃ§Ã£o da formaÃ§Ã£o.Ã¼A 
inscriÃ§Ã£o no Sistema de FormaÃ§Ã£o para os Orientadores de Estudo serÃ¡
realizada, mediante formulÃ¡rio prÃ³prio, disponibilizado pela GerÃªncia de 
Ensino
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Fundamental da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e a Escola de FormaÃ§Ã£o do
Professor Carioca - Paulo Freire de acordo com os seguintes critÃ©rios: I. Ter
experiÃªncia como tutores do PrÃ³-Letramento.  II.
Ser professor efetivo do quadro da Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade
do Rio de Janeiro, com, pelo menos, 3 anos de regÃªncia de turma, com estÃ¡gio
probatÃ³rio publicado; ou ser Coordenador PedagÃ³gico; ou ser professor de Sala
de Leitura. III.
Ter formaÃ§Ã£o em Licenciatura ou Pedagogia;  IV.
NÃ£o receber simultaneamente bolsas de outros programas de formaÃ§Ã£o; e  V. Ter
disponibilidade para dedicar-se ao
curso. Caso nÃ£o haja, entre os inscritos, professores com experiÃªncia como
tutores do PrÃ³-Letramento, as vagas serÃ£o preenchidas, obedecendo-se os demais
critÃ©rios. Ã¼As inscriÃ§Ãµes deverÃ£o ser entregues Ã  GerÃªncia de
Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, no endereÃ§o: Rua 
Afonso
Cavalcanti, 455, 4Âº Andar, sala 461, Cidade Nova, no perÃ-odo de 22 de outubro
atÃ© 9 de novembro de 2012, impreterivelmente,
contendo:I. CurrÃ-culo;II. Ficha de
InscriÃ§Ã£o, conforme modelo anexo;III.
ComprovaÃ§Ã£o de, no mÃ-nimo, trÃªs anos de regÃªncia de turma (para professor 
regente), com estÃ¡gio probatÃ³rio
publicado;IV. RelatÃ³rio
emitido pelo SCA/SGA com o desempenho das turmas atendidas nos Ãºltimos trÃªs
anos (para Professor regente);V. RelatÃ³rio
emitido pelo SCA/SGA com o desempenho global da escola nos Ãºltimos trÃªs anos
(para o Coordenador PedagÃ³gico).VI. Diploma ou
certidÃ£o de conclusÃ£o de curso, na qual conste a data da colaÃ§Ã£o de grau.
Ã¼A seleÃ§Ã£o dos Orientadores de Estudo serÃ¡ de
competÃªncia da GerÃªncia de Ensino Fundamental em parceria com a Escola de
FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire.Ã¼Os Professores e Coordenadores 
PedagÃ³gicos
selecionados comporÃ£o o banco de Orientadores de Estudo e participarÃ£o de 
curso presencial ministrado pela rede de
universidades federais ou universidades estaduais e pela Secretaria Municipal
de EducaÃ§Ã£o, em novembro de 2012 e ao longo dos anos de 2013 e 2014.Ã¼ApÃ³s a 
participaÃ§Ã£o no curso de formaÃ§Ã£o, a ser
realizado em novembro de 2012, os Orientadores de Estudo serÃ£o convocados Ã 
medida que as turmas de formaÃ§Ã£o forem formadas.Ã¼A remuneraÃ§Ã£o do 
Orientador de Estudo serÃ¡
realizada por meio de Bolsa mensal, paga pelo FNDE, atravÃ©s do Sistema Geral de
Bolsas (SGB).Ã¼A GerÃªncia de Ensino Fundamental e a Escola de
FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire - serÃ£o responsÃ¡veis pelo
acompanhamento, monitoramento e avaliaÃ§Ã£o do trabalho desenvolvido pelos
Orientadores de Estudo.Ã¼Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela GerÃªncia
de Ensino Fundamental em parceria com a Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor 
Carioca
- Paulo Freire.
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ORIENTAÃ‡Ã•ES SOBRE AS AVALIAÃ‡Ã•ES DE REDE DE 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Encaminhamos as orientaÃ§Ãµes relativas Ã s AvaliaÃ§Ãµes de Rede 2012, com o 
objetivo de informar a todos sobre o processo dessas avaliaÃ§Ãµes, de forma a 
favorecer a tranquilidade necessÃ¡ria a seu Ãªxito.Dado o papel relevante destas
avaliaÃ§Ãµes e visando garantir o fluxo do processo, cada E/SUBE/CRE/GED deve 
indicar um Coordenador da AvaliaÃ§Ã£o na CRE, que ficarÃ¡ responsÃ¡vel por 
acompanhar o processo nas escolas de sua coordenadoria, por facilitar o trabalho
do Coordenador das empresas (CESPE e CAED) junto Ã  E/SUBE/CRE e por encaminhar 
Ã  E/SUBE/CED-AvaliaÃ§Ã£o todas as situaÃ§Ãµes que exijam pronta intervenÃ§Ã£o e
o controle dos OfÃ-cios que as escolas encaminharem relatando nÃ£o aplicaÃ§Ã£o 
de provas e problemas ocorridos na aplicaÃ§Ã£o. A E/SUBE/CRE/GED deve enviar, 
atÃ© o dia 26 de outubro, para o e-mail antonio.augusto@rioeduca.net, o nome 
completo, a matrÃ-cula e os telefones de contato do Coordenador da AvaliaÃ§Ã£o 
na CRE.Enfatizamos que, no perÃ-odo previsto para a PROVA RIO e para o 
ALFABETIZA RIO, a escola nÃ£o deve programar qualquer atividade extra para as 
turmas avaliadas. Se tal acontecer, nÃ£o serÃ¡ justificativa para 
reaplicaÃ§Ã£o.ATENÃ‡ÃƒO: O Ã-ndice mÃ-nimo de frequÃªncia para aplicaÃ§Ã£o da 
prova serÃ¡ de 60%! Caso nÃ£o haja esse mÃ-nimo, a aplicaÃ§Ã£o serÃ¡ suspensa e 
sua reaplicaÃ§Ã£o dependerÃ¡ de justificativa imediata da escola, por OfÃ-cio, 
Ã  E/SUBE/CRE, cujo Coordenador avaliarÃ¡ a situaÃ§Ã£o, e, se julgar pertinente,
encaminharÃ¡ a solicitaÃ§Ã£o, com seu aval, Ã  E/SUBE/CED-AvaliaÃ§Ã£o, que 
autorizarÃ¡ ou nÃ£o a reaplicaÃ§Ã£o junto Ã  empresa responsÃ¡vel.Lembramos a 
responsabilidade de divulgar o calendÃ¡rio das provas junto Ã  comunidade 
escolar, estimulando a presenÃ§a maciÃ§a dos alunos no dia dessas 
avaliaÃ§Ãµes.Informamos que as matrizes de referÃªncia para as provas, as mesmas
do ano passado, estarÃ£o disponÃ-veis para consulta na intranet, amanhÃ£.

A) PROVA RIO:
1. A aplicaÃ§Ã£o Ã© da responsabilidade do CESPE/UnB. O supervisor da Ã¡rea ou o
aplicador da escola nÃ£o farÃ¡, obrigatoriamente, contato, jÃ¡ que hÃ¡ um dia 
definido para a aplicaÃ§Ã£o acontecer em cada E/SUBE/CRE. PorÃ©m Ã© preciso 
saber que, caso a aplicaÃ§Ã£o nÃ£o ocorra na data marcada, a escola deve estar 
preparada para a repescagem (nova aplicaÃ§Ã£o) desde o dia seguinte atÃ© o dia 9
de novembro. Assim, Ã© bom reforÃ§ar que a escola deve estar Ã  disposiÃ§Ã£o 
para essa aplicaÃ§Ã£o no perÃ-odo de 5 a 9 de novembro, cabendo lembrar, ainda, 
que a PROVA RIO deste ano originarÃ¡ o IDERIO 2012.
2. Na PROVA RIO, nenhum material Ã© entregue ou fica guardado na escola. Os 
aplicadores chegam e saem com o material. Ã‰ necessÃ¡rio frisar que, por se 
tratar de uma avaliaÃ§Ã£o de rede, nÃ£o pode ser feita nenhuma cÃ³pia dos 
cadernos de prova.
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3. A aplicaÃ§Ã£o ocorrerÃ¡ conforme o calendÃ¡rio abaixo:
- 05/11/12 - CRE 6 e CRE 8 (Somente aplicaÃ§Ã£o de LP/MAT).
- 05/11/12 e 06/11/12 - CRE 1 e CRE 3 (LP/MAT e CIE).
- 06/11/12 e 07/11/12 - CRE 2, CRE 5 e CRE 10 (LP/MAT e CIE).
- 07/11/12 e 08/11/12 - CRE 4, CRE 7 e CRE 9 (LP/MAT e CIE).
- 08/11/12 - CRE 6 e CRE 8 (Somente aplicaÃ§Ã£o de CIE).
- 09/11/12 - Repescagem.
Ã‰ bom frisar que, num dia, os alunos farÃ£o prova de LÃ-ngua Portuguesa e de 
MatemÃ¡tica (3Âº, 4Âº, 7Âº e 8Âº Anos), e, no outro, farÃ£o prova de CiÃªncias 
(apenas 4Âº e 8Âº Ano). HaverÃ¡, tambÃ©m, um questionÃ¡rio para os alunos (3Âº, 
4Âº, 7Âº e 8Âº Anos).
4. A aplicaÃ§Ã£o deverÃ¡ acontecer nos seguintes 
horÃ¡rios:ManhÃ£IntermediÃ¡rioTarde
Escolas com 2 turnos8:00h-13:30h
Escolas com 3 turnos8:00h12:30h15:30h
Escolas de Turno Integral8:00h--

5. Sinalizamos que, durante a aplicaÃ§Ã£o, deverÃ¡ haver a presenÃ§a de um 
professor da escola na turma avaliada, com o objetivo de colaborar com a 
tranquilidade do processo, favorecendo assim um clima propÃ-cio para que os 
alunos realizem a prova com sucesso. SÃ³ nÃ£o podem estar na turma avaliada os 
professores de LÃ-ngua Portuguesa e de MatemÃ¡tica, no dia destas provas, e o 
professor de CiÃªncias, no dia desta prova. O professor nÃ£o deve interferir na 
aplicaÃ§Ã£o, mas colaborar com a disciplina em sala e observar o processo de 
aplicaÃ§Ã£o.
6. No pacote de provas de cada turma, haverÃ¡ provas extras, para eventuais 
alunos incluÃ-dos apÃ³s a geraÃ§Ã£o dos arquivos pelo SCA, o que ocorreu em 
agosto. Em caso de necessidade, poderÃ£o ser usadas tambÃ©m as provas dos alunos
que tenham saÃ-do da escola e, em Ãºltimo caso, as provas extras de outra turma 
da prÃ³pria escola.
7. Lembramos que hÃ¡ questionÃ¡rios a serem respondidos pelo Diretor, pelo 
Professor II (3Âº e 4Âº Anos), pelo Professor I de LÃ-ngua Portuguesa e de 
MatemÃ¡tica (7Âº e 8Âº Anos) e pelo Professor I de CiÃªncias (8Âº Ano), alÃ©m do
que serÃ¡ aplicado aos alunos. HaverÃ¡, tambÃ©m, um RelatÃ³rio do Supervisor, 
que a DireÃ§Ã£o deverÃ¡ validar.
7. Neste ano, alÃ©m das provas, alguns estudantes responderÃ£o a um instrumento 
de avaliaÃ§Ã£o de RaciocÃ-nio Abstrato e Espacial. Trata-se de uma pesquisa 
vinculada Ã  Universidade de BrasÃ-lia, sob a coordenaÃ§Ã£o do Ms. Felipe 
Valentini e do Dr. Jacob Arie Laros, e sua realizaÃ§Ã£o foi autorizada pela 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SME). A aplicaÃ§Ã£o dessa etapa terÃ¡ 
duraÃ§Ã£o de 30 minutos e serÃ¡ realizada no segundo dia da aplicaÃ§Ã£o da Prova
Rio, apÃ³s a prova de CiÃªncias. Ressaltamos que apenas 42 turmas de estudantes 
do oitavo ano participarÃ£o da pesquisa. Essas turmas foram selecionadas 
aleatoriamente dentre as CREs 01, 07 e 10. Os pesquisadores responsÃ¡veis 
comprometeram-se a enviar os relatÃ³rios de desempenho para as escolas, para a 
CRE e para a SME. A relaÃ§Ã£o de escolas participantes estÃ¡ em anexo a esta 
circular.
8. IMPORTANTE: Caso alguma escola nÃ£o receba a aplicaÃ§Ã£o da PROVA RIO no 
perÃ-odo de 5 a 9 de novembro, a direÃ§Ã£o da escola deverÃ¡ fazer OfÃ-cio, 
comunicando o acontecido, e encaminhÃ¡-lo Ã  E/SUBE/CRE no dia 12 de novembro, 
enviando, tambÃ©m, uma cÃ³pia digitalizada, por e-mail, para 
antonio.augusto@rioeduca.net. Caso seja constatada alguma irregularidade na 
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aplicaÃ§Ã£o da prova que possa interferir no resultado da escola, a direÃ§Ã£o da
mesma deverÃ¡ fazer OfÃ-cio, detalhando todo o acontecido, inclusive o nome e 
documento do aplicador, bem como o nome e matrÃ-cula do Professor que ficou em 
sala durante a aplicaÃ§Ã£o, e encaminhÃ¡-lo Ã  E/SUBE/CRE no dia imediatamente 
posterior ao da aplicaÃ§Ã£o, enviando uma cÃ³pia digitalizada, por e-mail, para 
antonio.augusto@rioeduca.net.

B) ALFABETIZA RIO:
1. A aplicaÃ§Ã£o Ã© da responsabilidade do CAED da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF). O supervisor da Ã¡rea ou o aplicador da escola nÃ£o farÃ¡ 
contato anterior, jÃ¡ que hÃ¡ trÃªs dias definidos para a aplicaÃ§Ã£o acontecer 
na Rede: 21, 22 e 23 de novembro. PorÃ©m Ã© preciso saber que, caso a 
aplicaÃ§Ã£o nÃ£o ocorra na data marcada, do dia seguinte atÃ© o dia 28 de 
novembro poderÃ¡ ocorrer a aplicaÃ§Ã£o (repescagem). Assim, Ã© bom reforÃ§ar que
a escola deve estar Ã  disposiÃ§Ã£o para essa aplicaÃ§Ã£o de 21 a 28 de 
novembro.
2. Os alunos farÃ£o prova de Escrita, de Leitura e de MatemÃ¡tica, uma a cada 
dia, nessa ordem.
ATENÃ‡ÃƒO: Para as provas, os alunos deverÃ£o ter Ã  mÃ£o lÃ¡pis (de 
preferÃªncia, mais de um, e com ponta) e borracha!
3. A aplicaÃ§Ã£o deverÃ¡ acontecer nos seguintes 
horÃ¡rios:ManhÃ£IntermediÃ¡rioTarde
Escolas com 2 turnos8:00h-13:30h
Escolas com 3 turnos8:00h12:00h15:30h
Escolas de Turno Integral8:00h--

4. No ALFABETIZA RIO, o material serÃ¡ entregue na E/SUBE/CRE, onde ficarÃ¡ 
guardado atÃ© o dia da aplicaÃ§Ã£o da prova, quando o supervisor o pegarÃ¡, e 
deverÃ¡ ser devolvido Ã  E/SUBE/CRE pelo supervisor atÃ© o Ãºltimo dia da 
aplicaÃ§Ã£o. Na E/SUBE/CRE ficarÃ¡, nos dias de aplicaÃ§Ã£o, um coordenador do 
CAED. Ã‰ necessÃ¡rio frisar que, por se tratar de uma avaliaÃ§Ã£o de rede, nÃ£o 
pode ser feita nenhuma cÃ³pia dos cadernos de prova.
5. Sinalizamos que, durante a aplicaÃ§Ã£o, deverÃ¡ haver a presenÃ§a de um 
professor da escola na turma avaliada, com o objetivo de colaborar com a 
tranquilidade do processo, favorecendo assim um clima propÃ-cio para que os 
alunos realizem a prova com sucesso. SÃ³ nÃ£o pode estar na turma avaliada o 
professor dessa turma. O professor nÃ£o deve interferir na aplicaÃ§Ã£o, mas 
colaborar com a disciplina em sala e observar o processo de aplicaÃ§Ã£o.
6. No pacote de provas de cada turma, haverÃ¡ duas provas extras, para eventuais
alunos incluÃ-dos apÃ³s a geraÃ§Ã£o dos arquivos pelo SCA, o que ocorreu em 
agosto. Em caso de necessidade, poderÃ£o ser usadas tambÃ©m as provas dos alunos
que tenham saÃ-do da escola.
7. Lembramos que hÃ¡ questionÃ¡rios a serem respondidos pelo Diretor e pelo 
Professor II.
8. IMPORTANTE: Caso alguma escola nÃ£o receba a aplicaÃ§Ã£o do ALFABETIZA RIO no
perÃ-odo de 21 a 23 de novembro, a direÃ§Ã£o da escola deverÃ¡ fazer OfÃ-cio, 
comunicando o acontecido, e encaminhÃ¡-lo Ã  E/SUBE/CRE no dia 26 de novembro, 
enviando uma cÃ³pia por e-mail para antonio.augusto@rioeduca.net. Caso seja 
constatada alguma irregularidade na aplicaÃ§Ã£o da prova que possa interferir no
resultado da escola, a direÃ§Ã£o da escola deverÃ¡ fazer OfÃ-cio, detalhando 
todo o acontecido, inclusive o nome e documento do aplicador, bem como o nome e 
matrÃ-cula do Professor que ficou em sala durante a aplicaÃ§Ã£o, e encaminhÃ¡-lo
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Ã  E/SUBE/CRE no dia imediatamente posterior ao da aplicaÃ§Ã£o, enviando uma 
cÃ³pia por e-mail para antonio.augusto@rioeduca.net.
Solicitamos ciÃªncia desta Circular a toda a comunidade escolar
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Precisamos mudar o DNA da educaÃ§Ã£o | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Precisamos mudar o DNA da educaÃ§Ã£o | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Previ-Rio muda a concessÃ£o do auxÃ-lio-natalidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As regras de concessÃ£o do auxÃ-lio-natalidade vÃ£o mudar a partir de amanhÃ£ 
para os servidores ativos ou aposentados das administraÃ§Ãµes direta e indireta 
da Prefeitura do Rio. A liberaÃ§Ã£o dobenefÃ-cio, correspondente a um salÃ¡rio 
mÃ-nimo (R$ 622), vai se tornar menos burocrÃ¡tica. Com o tÃ©rmino de uma etapa,
nÃ£o serÃ¡ mais necessÃ¡rio sair de casa duas vezes, muitas delas com bebÃª no 
colo, para requerer o auxÃ-lio.
Apesar das mudanÃ§as, o servidor ainda terÃ¡ que cumprir o prazo para solicitar 
o benefÃ-cio atÃ© seis meses apÃ³s o nascimento do bebÃª. Quem nÃ£o pedir no 
perÃ-odo perde o direito de receber o valor.Com a nova modalidade do 
requerimento pelainternet, o servidor terÃ¡ que cadastrar, junto Ã  secretaria 
de origem, o filho como seu dependente para, em seguida, solicitar o 
auxÃ-lio-natalidade no site do Previ-Rio, emwww.rio.rj.gov.br/web/previrio/. 
Assim, nÃ£o haverÃ¡ mais a necessidade de se deslocar atÃ© ao instituto, nem de 
apresentar cÃ³pia de documentos, economizando tempo e dinheiro.
Os servidores ativos terÃ£o que se apresentar na GerÃªncia de Recursos Humanos 
ou no Departamento de Pessoal e levar a certidÃ£o de nascimento, o contracheque 
e a identidade. JÃ¡ os aposentados deverÃ£o procurar a Central de Atendimento do
Previ-Rio com os mesmos documentos.
Atualmente, o servidor tem que comparecer ao Previ-Rio atÃ© seis meses a partir 
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do nascimento e solicitar, via processo, o pagamento do benefÃ-cio, mediante o 
preenchimento de formulÃ¡rio e entregar cÃ³pias do Ãºltimo contracheque, da 
certidÃ£o de nascimento do filho, certidÃ£o de casamento (quando houver), 
identidade e CPF.Desde entÃ£o, era necessÃ¡rio ir ao Ã³rgÃ£o de origem para 
pedir a inclusÃ£o do filho como dependente no sistema de pagamento, para efeito 
de recebimento do salÃ¡rio famÃ-lia e dodescontono Imposto de Renda.Pagamento 
serÃ¡ mais Ã¡gil com alteraÃ§Ã£o
Segundo o Previ-Rio, a nova forma vai agilizar a concessÃ£o e o pagamento do 
benefÃ-cio pelo instituto, uma vez que nÃ£o haverÃ¡ mais a necessidade de 
tramitaÃ§Ã£o nem anÃ¡lise de cada processo individual.
As informaÃ§Ãµes do pedido do servidor, pela internet, serÃ£o cruzadas com a 
base de dados da folha e do cadastro funcional, fazendo com que o pedido seja 
imediatamente analisado.
O instituto destaca que haverÃ¡ aperfeiÃ§oamento da base, pois o servidor terÃ¡ 
que incluir o filho no sistema de cadastro funcional.'Valor serÃ¡ 
paracomprarfralda e roupa
Pais de segunda viagem, os servidores da Prefeitura do Rio, Jorge Luis Andolfato
de Paula, 35 anos e Halyne Limeira Pessanha, 31, vÃ£o pedir pela primeira vez o 
benefÃ-cio pelo municÃ-pio. De acordo com Jorge, ele vai solicitar o auxÃ-lio 
amanhÃ£ mesmo.
Como os dois sÃ£o funcionÃ¡rios, somente um pode requerer o valor. Eles tÃªm um 
casal de filhos, Thor, de um ano e quatro meses e Isis, de 2 meses. Vamos usar o
dinheiro para comprar fraldas e roupas. Ela estÃ¡ crescendo rÃ¡pido, disse o 
servidor, pai coruja.'

 <COMENTÃRIOS>
No   tÃºnel  do  tempo  : ...   e   pensar   que   eu   requisitei   trÃªs   ( 3
)   auxÃ-lios   ...   hÃ¡  31   anos   atrÃ¡s   (   caÃ§ula  )  .   

 <COMENTÃRIOS>
O tempo passa rÃ¡pido!
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Procedimentos transitÃ³rios para a concessÃ£o de afastamento dos servidores 
municipais, por motivo de licenÃ§a para tratamento de saÃºde.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 O SECRETÃRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor,Considerando o prazo necessÃ¡rio para a 
adoÃ§Ã£o de procedimentos transitÃ³rios com vistas Ã  adoÃ§Ã£o de novo modelo de
avaliaÃ§Ã£o pericial descentralizada,Considerando que o novo modelo, em 
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desenvolvimento, possibilitarÃ¡ direcionar a forÃ§a de trabalho do corpo mÃ©dico
pericial a outras atividades exclusivamente a cargo da GerÃªncia de PerÃ-cias 
MÃ©dicas - GPM,Considerando a necessidade de garantir o atendimento ao servidor 
municipal em sua necessidade de afastamento para tratamento de saÃºde, sem 
interrupÃ§Ã£o, durante a transiÃ§Ã£o do sistema,Considerando a necessidade de 
garantir o adequado funcionamento da GerÃªncia de PerÃ-cias MÃ©dicas da 
Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o Ã s outras atividades por 
ela desempenhadas,RESOLVEArt. 1Âº Estabelecer procedimentos transitÃ³rios, atÃ© 
que seja implantado novo modelo de concessÃ£o de licenÃ§a mÃ©dica, de forma 
descentralizada.Art. 2Âº A contar de 01/11/2012, os atendimentos 
mÃ©dico-periciais, antes realizados nos postos da PerÃ-cia Descentralizada, 
passarÃ£o a ocorrer, exclusivamente, na GerÃªncia de PerÃ-cias MÃ©dicas da 
Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, Ã  Rua Afonso Cavalcante, nÂº 455 - 
Anexo - 9Âº andar - Cidade Nova - RJ.Art. 3Âº Os servidores municipais da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, quando acometidos por patologia que 
requeira o afastamento temporÃ¡rio do trabalho, poderÃ£o apresentar, diretamente
ao Ã“rgÃ£o Setorial de Recursos Humanos da Secretaria de lotaÃ§Ã£o do servidor, 
atestado emitido por mÃ©dico, objetivando a concessÃ£o da licenÃ§a para 
tratamento de saÃºde, pelo prazo de atÃ© 03 (trÃªs) dias, no intervalo de 1 (um)
mÃªs, sem a necessidade de avaliaÃ§Ã£o prÃ©via pela GPM.Art. 4Âº CaberÃ¡ ao 
servidor, no prazo de trÃªs dias Ãºteis, a contar do inÃ-cio das faltas, 
providenciar a apresentaÃ§Ã£o do atestado mÃ©dico de que trata o Artigo 3Âº, ao 
Ã“rgÃ£o Setorial de Recursos Humanos de sua Secretaria de lotaÃ§Ã£o, para fins 
de implantaÃ§Ã£o da licenÃ§a para tratamento de saÃºde no Sistema Informatizado 
de Recursos Humanos - ERGON, cabendo ao servidor mantÃª-lo, sob sua 
responsabilidade, pelo prazo de 90 dias.ParÃ¡grafo Ãºnico - CompetirÃ¡, ainda, 
ao Ã“rgÃ£o Setorial de Recursos Humanos, verificar a adequaÃ§Ã£o do atestado 
mÃ©dico apresentado, quanto ao prazo proposto para afastamento e data de 
emissÃ£o do mesmo, sendo vedada a implantaÃ§Ã£o de licenÃ§a para tratamento de 
saÃºde se o atestado mÃ©dico apresentado para tal fim contiver rasuras e/ou nÃ£o
constar, de forma legÃ-vel, data e assinatura com carimbo do mÃ©dico 
emitente.Art. 5Âº DependerÃ¡ de inspeÃ§Ã£o mÃ©dica do Ã³rgÃ£o competente da 
Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o:I - licenÃ§a para tratamento de saÃºde 
excedente ao prazo de 03 (trÃªs) dias;II- a concessÃ£o de nova licenÃ§a, 
ocorrida no intervalo de 30 (trinta) dias do tÃ©rmino da licenÃ§a anteriormente 
registrada pelo Ã“rgÃ£o Setorial de Recursos Humanos da Secretaria de lotaÃ§Ã£o 
do servidor.III- AusÃªncia de atestado mÃ©dico, consoante o Art. 3Âº desta 
ResoluÃ§Ã£o.Art. 6Âº Ã€ A/CSRH caberÃ¡ a divulgaÃ§Ã£o, orientaÃ§Ã£o, e 
supervisÃ£o dos Ã³rgÃ£os Setoriais de Recursos Humanos.Art. 7Âº Os Boletins de 
InspeÃ§Ã£o MÃ©dica - BIM, cujo vencimento ocorra atÃ© 01/11/2012, serÃ£o 
automaticamente prorrogados atÃ© 05/11/2012.Art. 8Âº Os casos nÃ£o previstos 
nesta ResoluÃ§Ã£o serÃ£o avaliados, individualmente, pelo SecretÃ¡rio Municipal 
de AdministraÃ§Ã£o.Art. 9Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entrarÃ¡ em vigor a contar de sua 
publicaÃ§Ã£o.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>

Página 872



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
quarta-feira, 10 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Professores devem reaprender a aprender | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professores devem reaprender a aprender | PORVIR
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa de QualificaÃ§Ã£o de Docentes e Ensino de LÃ-ngua Portuguesa no 
Timor-Leste 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Novo edital divulgado pelaCapes(CoordenaÃ§Ã£o de AperfeiÃ§oamento de Pessoal de 
NÃ-vel Superior) na Ãºltima quinta-feira (13) seleciona bolsistas para atuar na 
qualificaÃ§Ã£o de docentes e ensino de lÃ-ngua portuguesa no Timor-Leste, por 
meio doPrograma de QualificaÃ§Ã£o de Docentes e Ensino de LÃ-ngua Portuguesa no 
Timor-Leste(PQLP).

O programa vai conceder atÃ© 50bolsascom duraÃ§Ã£o de seis meses, podendo ser 
prorrogadas por atÃ© mais seis meses. SerÃ£o selecionados atÃ© 44 candidatos na 
modalidadeEstÃ¡gio Docentee atÃ© seis bolsistas na modalidadeArticulador 
PedagÃ³gico. AlÃ©m disso, tambÃ©m serÃ£o selecionados, adicionalmente, atÃ© 10 
candidatos para compor cadastro reserva de bolsistas em ambas as modalidades, 
com o intuito de preencher eventuais vacÃ¢ncias e/ou interessados do PQLP.

As inscriÃ§Ãµes vÃ£o atÃ© o dia 24 de outubro, exclusivamente pela internet, e 
podem ser feitas pelos interessados que cumprirem os requisitos descritos 
noedital. AlÃ©m disso, a inscriÃ§Ã£o deve conter tambÃ©m oformulÃ¡rio de 
inscriÃ§Ã£odevidamente preenchido e toda a documentaÃ§Ã£o necessÃ¡ria.

O resultado estÃ¡ previsto para ser divulgado a partir do mÃªs de novembro e a 
atividades devem ser iniciadas no mesmo mÃªs. Os candidatos selecionados 
receberÃ£o mensalidade no valor de 1.300 euros para a modalidade EstÃ¡gio 
Docente e de 2.100 euros para a modalidade Articulador PedagÃ³gico. Todos os 
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selecionados receberÃ£o tambÃ©m seguro saÃºde, auxÃ-lio instalaÃ§Ã£o e passagem 
aÃ©rea.

Mais informaÃ§Ãµes estÃ£o disponÃ-veis napÃ¡gina do programaou peloe-mail 
pqlp@capes.gov.br.

Fonte:Universia Brasil
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 <TÃTULO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Receita asiÃ¡tica de educaÃ§Ã£o universal - economia - - EstadÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Receita asiÃ¡tica de educaÃ§Ã£o universal - economia - - EstadÃ£o
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rio Educa -CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio EducaJovens cientistas
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sarau de ideias no CCBB
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

23 de outubro!
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Secretaria de EducaÃ§Ã£o desenvolve programaÃ§Ã£o especial em comemoraÃ§Ã£o ao 
Dia do Professor - Economia - O Dia Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Secretaria de EducaÃ§Ã£o desenvolve programaÃ§Ã£o especial em comemoraÃ§Ã£o ao 
Dia do Professor - Economia - O Dia Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segunda-feira-22-de-outubro-de-2012-718.html
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 segunda-feira, 22 de outubro de 2012 7:18 DECRETO NÂº 36346 DE 19 DE OUTUBRO DE
 2012 DIÃRIO OFICIAL  de 22 de outubro de 2012 Estabelece a GratificaÃ§Ã£o 

Natalina, para o exercÃ-cio de 2012, na forma que menciona.  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

pela legislaÃ§Ã£o em vigor,DECRETA:Art. 1.Âº Fica estabelecida a GratificaÃ§Ã£o 
Natalina, referente ao ano de 2012, para servidores municipais da 
AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta,cuja remuneraÃ§Ã£o total seja de atÃ© R$ 
4.354,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), sob a forma de 
CartÃ£o Cesta de Natal, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). 1.Âº Para 
fins de verificaÃ§Ã£o da remuneraÃ§Ã£o descrita no caput, serÃ¡ utilizada a 
folha de pagamento referente ao mÃªs de outubro de 2012. 2.Âº O CartÃ£o Cesta de
Natal deverÃ¡ ser distribuÃ-do atÃ© o dia 14 de dezembro de 2012.Art. 2.Âº As 
despesas inerentes Ã  distribuiÃ§Ã£o do CartÃ£o Cesta de Natal correrÃ£o Ã  
conta de dotaÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria do prÃ³prio Ã³rgÃ£o ou entidade, devendo ser 
empenhada na ND 3.3.90.39.80.Art. 3.Âº Compete ao Instituto de PrevidÃªncia e 
AssistÃªncia do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro - PREVI-RIO providenciar os 
procedimentos licitatÃ³rios correspondentes ao CartÃ£o Cesta de Natal para os 
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servidores da AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta, assim como arcar com as 
despesas correspondentes ao CartÃ£o Cesta de Natal para osservidores 
inativos.Art. 4.Âº A Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o firmarÃ¡ termo de 
contrato visando Ã  efetivaÃ§Ã£o da distribuiÃ§Ã£o do CartÃ£o Cesta de Natal aos
servidores ativos da AdministraÃ§Ã£o Direta.Art.5.Âº As empresas estÃ£o 
autorizadas a proceder na forma de seus prÃ³prios regulamentos.Art 6.Âº Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 19 de outubro
de 2012; 448Âº ano da fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES

 <COMENTÃRIOS>
Boa! Os servidores agradecem.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

  SELEÃ‡ÃƒO E REMOÃ‡ÃƒO EX-OFÃCIO DE PROFESSORES PARA O GINÃSIO EXPERIMENTAL DE 
NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS ANDRÃ‰ URANI - GENTE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£oAto do SubsecretÃ¡rio de Tecnologias 
 EducacionaisDIÃRIO OFICIALde 8 de outubro de 2012EDITAL SME NÂº 5 DE 5 DE 

 OUTUBRO DE 2012.REGULAMENTA O PROCESSO DE SELEÃ‡ÃƒO E REMOÃ‡ÃƒO EX-OFÃCIO DE 
 PROFESSORES PARA O GINÃSIO EXPERIMENTAL DE NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS ANDRÃ‰

 URANI - GENTEO SUBSECRETÃRIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, no uso das 
atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, comunica aos 
profissionais integrantes do Quadro do MagistÃ©rio, lotados e em exercÃ-cio na 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o o regulamento concernente ao processo de 
seleÃ§Ã£o e remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio de professores para compor o quadro docente 
doGinÃ¡sio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais AndrÃ© Urani.1.Do 
ProgramaO GinÃ¡sio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais AndrÃ© Urani, 
instÃ¢ncia dinamizadora e irradiadora em educaÃ§Ã£o vinculada a alunos do 7Âº ao
9Âº ano do ensino fundamental, voltado para a excelÃªncia acadÃªmica, em 
2013serÃ¡ vocacionado para novas tecnologias educacionais, visando Ã  
introduÃ§Ã£o de novos mÃ©todos e prÃ¡ticas no cenÃ¡rio educacional.2. Dos 
CritÃ©rios PreliminaresOs professores interessados em participar do processo de 
seleÃ§Ã£o, deverÃ£o observar os seguintes critÃ©rios:2.1 Estar disponÃ-vel para 
cumprimento de jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas 
diÃ¡rias. Os professores que nÃ£o detenham matrÃ-cula sob o regime de 40 
(quarenta) horas semanais terÃ£o sua jornada complementada por intermÃ©dio de 
dupla regÃªncia;2.2 Ser Professor I em uma das disciplinas da Ã¡rea em que 
pretende atuar - Humanidades (PortuguÃªs, HistÃ³ria e Geografia), Exatas 
(MatemÃ¡tica e CiÃªncias) - ou em uma das disciplinas especÃ-ficas de EducaÃ§Ã£o
FÃ-sica, Artes CÃªnicas, Artes PlÃ¡sticas, EducaÃ§Ã£o Musical ou InglÃªs;2.3 
Comprometer-se com a polÃ-tica de pesquisa e de formaÃ§Ã£o continuada a ser 
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desenvolvida pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, como exigÃªncia para a 
qualificaÃ§Ã£o da docÃªncia de acordo com as especificidades da unidade 
escolar.3. Da formulaÃ§Ã£o do pedidoOs professores interessados 
deverÃ£o:3.1Inscrever-se no perÃ-odo de 8 de outubro a 23 de outubro de 2012, 
mediante preenchimento de formulÃ¡rio prÃ³prio on-line no site www.rioeduca.net 
e caso seja selecionado na anÃ¡lise curricular apresentar-se munido dos 
originais e cÃ³pias dos seguintes documentos:a) DeclaraÃ§Ã£o da unidade de 
ensino na qual atualmente leciona, fazendo constar o perÃ-odo de ingresso na 
referida unidade;b) Carteira de Identidade;c) CPF;d) Termo de compromisso 
assinado pelo candidato e que consta do Anexo II deste Edital;e) CurrÃ-culo 
devidamente comprovado (as cÃ³pias dos certificados deverÃ£o ser anexadas) e em 
conformidade com o modelo utilizado pela Plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br/), considerando a produÃ§Ã£o acadÃªmica dos Ãºltimos 5 
(cinco) anos.3.2 A entrega dos documentos acima mencionados serÃ¡ feita na 
GerÃªncia de Recursos Humanos da 2Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o a que 
se vincula o GinÃ¡sio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais AndrÃ© 
Urani.3.3 As informaÃ§Ãµes prestadas e os documentos entregues no ato da 
formulaÃ§Ã£o do pedido serÃ£o de inteira responsabilidade do candidato, 
possibilitando o cancelamento da inscriÃ§Ã£o daqueles que fornecerem 
informaÃ§Ãµes inconsistentes.4. Do Processo de SeleÃ§Ã£o4.1 O processo de 
seleÃ§Ã£o constarÃ¡ de anÃ¡lise do currÃ-culo e do histÃ³rico de atuaÃ§Ã£o 
profissional na Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o; avaliaÃ§Ã£o do questionÃ¡rio a ser
enviado ao professor apÃ³s a candidatura, dinÃ¢mica de grupo e entrevista, a ser
realizada por banca examinadora instituÃ-da pela SecretÃ¡ria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o exclusivamente para este fim. Essa banca serÃ¡ composta por elementos
da SME, um consultor de RH indicado pela SME, dois representantes da 2Âª CRE e 
pela direÃ§Ã£o da escola (Diretor).4.2 O candidato deverÃ¡ submeter-se Ã  
dinÃ¢mica de grupo e Ã  entrevista, em locais e horÃ¡rios previamente definidos 
e divulgados pela 2Âª CRE. A dinÃ¢mica de grupo e a entrevista objetivarÃ£o a 
identificaÃ§Ã£o de elementos de convergÃªncia entre a prÃ¡tica pedagÃ³gica dos 
candidatos e o perfil desejado para atuaÃ§Ã£o no Ã¢mbito do GinÃ¡sio 
Experimental de Novas Tecnologias Educacionais AndrÃ© Urani. No caso dos 
professores de LÃ-ngua Inglesa, a entrevista levarÃ¡ em conta tambÃ©m os 
conhecimentos linguÃ-sticos e a fluÃªncia do candidato no idioma.5. Da 
PontuaÃ§Ã£o 5.1 SerÃ¡ atribuÃ-da ao candidato a pontuaÃ§Ã£o mÃ¡xima de 100 (cem)
pontos, sendo 30 (trinta) pontos para o currÃ-culo, 20 (vinte) pontos para a 
experiÃªncia profissional, 20 (vinte) pontos para o questionÃ¡rio e 30 (trinta) 
pontos para a dinÃ¢mica de grupo. Os candidatos que atingirem a maior 
pontuaÃ§Ã£o passarÃ£o para a etapa seguinte da entrevista individual. Para a 
anÃ¡lise do currÃ-culo, serÃ¡ considerada a tabela constante do Anexo III que 
acompanha este Edital.6. Dos critÃ©rios de desempate6.1 SerÃ£o aplicados como 
critÃ©rios de desempate, nesta ordem:a) O maior tempo de exercÃ-cio a ser 
cumprido na Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o atÃ© o momento da 
aposentadoria;b) O maior tempo de exercÃ-cio de docÃªncia na Rede Municipal da 
Cidade do Rio de Janeiro.c) Maior pontuaÃ§Ã£o na entrevista.7. Dos critÃ©rios 
para a remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio7.1 SerÃ£o removidos os professores que nas 
respectivas Ã¡reas de ensino obtiverem a maior pontuaÃ§Ã£o, considerando os 
critÃ©rios e resultados obtidos por intermÃ©dio da anÃ¡lise do currÃ-culo, da 
formaÃ§Ã£o presencial e do processo de entrevista.8. Da divulgaÃ§Ã£o dos 
resultados8.1 O resultado final do processo de seleÃ§Ã£o serÃ¡ publicado no 
DiÃ¡rio Oficial do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro na data de 12 de novembro de 
2012, sendo divulgado, tambÃ©m, no site da SME, na CRE e nas respectivas 
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escolas.8.2 Do resultado final caberÃ¡ recurso somente com relaÃ§Ã£o Ã  
pontuaÃ§Ã£o atribuÃ-da aos itens relacionados na tabela que constitui o Anexo 
III, a ser interposto, no local em que foi realizada a inscriÃ§Ã£o, no prazo de 
atÃ© 2 (dois) dias Ãºteis, contados a partir da data subsequente a da 
publicaÃ§Ã£o mencionada no item 8.1.9. Das disposiÃ§Ãµes finais9.1 O professor 
que esteja no cumprimento de estÃ¡gio probatÃ³rio e/ou do perÃ-odo de 5 (cinco) 
anos de permanÃªncia na Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o em que foi lotado, 
por efeito de opÃ§Ã£o decorrente de concurso regionalizado, sÃ³ poderÃ¡ 
concorrer Ã  vaga no GinÃ¡sio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais 
AndrÃ© Urani caso seja vinculado Ã  2Âª CRE.9.2 Os casos omissos serÃ£o 
resolvidos pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 5 de outubro 
de 2012.RAFAEL PARENTESubsecretÃ¡rio de Tecnologias EducacionaisANEXO ITERMO DE 
COMPROMISSO E 
RESPONSABILIDADE__________________________________________________, professor I 
do GinÃ¡sio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais AndrÃ© Urani 
______________________________________, na disciplina 
__________________________, matrÃ-cula n.Âº ______________, concorda com sua 
permanÃªncia na citada unidade, bem como, com o critÃ©rio descrito nos itens 2.1
e 2.3 do Edital SME n.Âº, de 5/10/12.Rio de Janeiro, ______ de 
___________________ de 2012.ANEXO IITERMO DE COMPROMISSO E 
RESPONSABILIDADE__________________________________________________, professor I 
da Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, na disciplina 
__________________________, matrÃ-cula nÂº ______________, CPF 
nÂº_______________ concorda com sua remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio para o GinÃ¡sio 
Experimental de Novas Tecnologias Educacionais AndrÃ© Urani 
_________________________,e declara, para fins de desempenho de suas atividades 
docentes na referida unidade de ensino, estar de acordo com os critÃ©rios 
estabelecidos no Edital SME n.Âº, de 5/10/12.Rio de Janeiro, ______ de 
___________________ de 2012.
TABELA DE PONTUAÃ‡ÃƒOFormaÃ§Ã£o e qualificaÃ§Ã£o profissionalEm 
Pedagogia/EducaÃ§Ã£oEm Ã¡rea especÃ-ficaPontuaÃ§Ã£o mÃ¡ximaCurso de 
EspecializaÃ§Ã£o (Lato Sensu)248Curso de Mestrado51010Curso de 
Doutorado61212Total da FormaÃ§Ã£o e QualificaÃ§Ã£o Profissional30ExperiÃªncia 
profissional em EducaÃ§Ã£oPontuaÃ§Ã£oExperiÃªncia docente em regÃªncia a partir 
de 05 anos (esfera pÃºblica e/ou privada)15ExperiÃªncia como 
capacitador/formador5Total da ExperiÃªncia Profissional20
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeleÃ§Ã£o para EducopÃ©dia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sem barreiras para o conhecimento, vÃ-deo-aulas se multiplicam na internet - 
EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Sem barreiras para o conhecimento, vÃ-deo-aulas se multiplicam na internet - 
EducaÃ§Ã£o - iG
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sistema monetÃ¡rio na EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora VirgÃ-nia elaborou um plano de trabalho sobre sistema monetÃ¡rio 
para seus alunos de EducaÃ§Ã£o Infantil.
 A professora apresentou cÃ©dulas e moedas para os alunos , e eles foram 
estimulados a pesquisar, o que eles poderiam comprar com a quantia apresentada. 
As crianÃ§as reconheceram os valores e foram levadas a refletir sobre poder de 
compra, orÃ§amento, comparaÃ§Ã£o de preÃ§os. Ao final da semana os alunos 
puderam brincar com cÃ©dulas de brinquedo.

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site ensina a trabalhar a cultura digital na educaÃ§Ã£o; pÃ¡gina reÃºne 
experiÃªncias pÃºblicas - NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Site ensina a trabalhar a cultura digital na educaÃ§Ã£o; pÃ¡gina reÃºne 
experiÃªncias pÃºblicas - NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site mapeia iniciativas educativas perto de escolas | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Site mapeia iniciativas educativas perto de escolas | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sustentabilidade Ã© tema de seminÃ¡rio no Museu

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No prÃ³ximo dia7 de novembro, a partir de10h, acontece o SeminÃ¡rio 
"Sustentabilidade: MÃºltiplos Olhares", noMuseu CiÃªncia e Vida, em Duque de 
Caxias, da FundaÃ§Ã£o Cecierj. O objetivo principal do evento Ã© oferecer 
visÃµes diversificadas sobre a sustentabilidade, que se complementem e aproximem
o pÃºblico da realidade.O seminÃ¡rio vai contar com a participaÃ§Ã£o de diversos
profissionais, que vÃ£o apresentar diferentes perspectivas sobre o tema. Para 
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participar basta fazer sua inscriÃ§Ã£o, gratuitamente, atravÃ©s do telefone:(21)
2671-7797.ApÃ³s a sÃ©rie de palestras ministradas pelos profissionais 
convidados, serÃ£o realizados debates como MuseÃ³logo e Doutor em CiÃªncias 
Sociais, MÃ¡rio Chagas, e tambÃ©m com um profissional da Ã¡rea de produÃ§Ã£o 
cultural de Duque de Caxias, AndrÃ© Oliveira.PROGRAMAÃ‡ÃƒO - SUSTENTABILIDADE: 

 MÃšLTIPLOS OLHARESÃguas  Saneamento
10h00 -ABERTURA
Luiz Edmundo Costa Leite
Engenheiro mecÃ¢nico. Mestre em Engenharia Ambiental. SecretÃ¡rio de CiÃªncia e 
Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro.
10h20 -JUSTIÃ‡A AMBIENTAL E EQUIDADE: ELEMENTOS PARA DISCUSSÃƒO
CecÃ-lia Campello Do Amaral
Cientista social. Doutora em Antropologia.
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional (IPPUR).

 10h40 -ÃGUA: UM BEM COMUM EM DISPUTA
CÃ¢ndido Grzybowski
SociÃ³logo. Doutor em Desenvolvimento EconÃ´mico e Social.Instituto Brasileiro 
de AnÃ¡lises Sociais e EconÃ´micas(IBASE).
11h00 -SUSTENTABILIDADE DO PRODUTO: GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS, 
SOCIAIS E ECONÃ”MICOS ATRAVÃ‰S DO CICLO DA VIDA
Julio Vieira
Administrador de empresas. Doutor em Engenharia Civil.
LaboratÃ³rio de Tecnologia, GestÃ£o de NegÃ³cios e Meio Ambiente (LATEC).
Universidade Federal Fluminense (UFF).
11h20/12h20 -DEBATE
MediaÃ§Ã£o: MÃ¡rio Chagas
MuseÃ³logo. Doutor em CiÃªncias Sociais.

 Universidade Federal do Estado do Rio de janeiro (UNI-Rio).RESÃDUOS SÃ“LIDOS
14h00 -ABERTURA
JosÃ© Henrique Penido
Engenheiro mecÃ¢nico. Assessor chefe da diretoria tÃ©cnica e industrial da 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB).

  14h20 -IMAGENS E VALORES DOS RESÃDUOS: UMA POSSÃVEL CONTRIBUIÃ‡ÃƒO DA 
ANTROPOLOGIA PARA O DEBATE DA SUSTENTABILIDADE
MARIA RAQUEL PASSOS LIMA
Cientista social. Doutoranda em Antropologia Cultural.
NÃºcleo de ExperimentaÃ§Ãµes em Etnografia e Imagem (NEXTimagem - UFRJ).
14h40 -EDUCAÃ‡ÃƒO AMBIENTAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÃ‡ÃƒO DO RIO DE 
JANEIRO
Deise Keller
Licenciada em CiÃªncias AgrÃ-colas. Mestre em CiÃªncias.
Secretaria de Estado de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro (SEEDUC / 

 RJ)15h00-EDUCAÃ‡ÃƒO AMBIENTAL E A GESTÃƒO PARTICIPATIVA DAS ÃGUAS
FÃ¡tima Casarin
Pedagoga. Especialista em GestÃ£o de Recursos HÃ-dricos.

 Secretaria de Estado do Ambiente - Assessoria de Apoio Ã  GestÃ£o das Ãguas.
 15h20 -RECUPERAÃ‡ÃƒO DE ÃREAS DEGRADADAS E SUSTENTABILIDADE

Isaias Bezerra
Jornalista. Educador social. Especialista em Direito Ambiental.
Novo Gramacho Engenharia Ambiental S.A.

 15h40 -GESTÃƒO DE RESÃDUOS SÃ“LIDOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SEU IMPACTO 
 SOBRE OS RECURSOS HÃDRICOS: O CASO DO CTR SANTA ROSA
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CÃ-cero Augusto PrudÃªncio Pimenteira
Economista. Doutor em Planejamento EnergÃ©tico.
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
16h00/16h40 -DEBATE
MediaÃ§Ã£o: AndrÃ© Oliveira
Profissional da Ã¡rea de produÃ§Ã£o cultural. Atuante em mÃ-dias sociais e 
culturais no municÃ-pio de Duque de Caxias.
FundaÃ§Ã£o de apoio Ã  escola tÃ©cnica do Estado do Rio de Janeiro 
(FAETEC).ServiÃ§o:
SeminÃ¡rio Sustentabilidade - MÃºltiplos OlharesData: 07 de novembroHorÃ¡rio: 
10h Ã s 17hLocal: Museu CiÃªncia e Vida -EndereÃ§o: Rua AÃ-lton da Costa s/n. 25
de Agosto - Duque de Caxias - RJInscriÃ§Ãµes pelo telefone:(21) 2671-7797(Vagas 
limitadas)Entrada Franca
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tecnologias na EducaÃ§Ã£o: entre inovaÃ§Ã£o e panaceia | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Tecnologias na EducaÃ§Ã£o: entre inovaÃ§Ã£o e panaceia | Portal Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TransformaÃ§Ã£o 2.0

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBTE n.Âº 05/2012Rio de Janeiro, 10 de setembro de
2012.Sr(a) Coordenador(a),Sr(a) Gerente de GED,Sr(a) Diretor(a),Sr(a) 
Professor(a),
Com o objetivo de dar suporte a
professores e demais profissionais da escola que desejam iniciar um trabalho
utilizando as novas tecnologias, a E/SUBTE disponibiliza, a partir deste mÃªs, o
TransformaÃ§Ã£o 2.0: um curso de informÃ¡tica bÃ¡sica que auxiliarÃ¡ os 
profissionais
da educaÃ§Ã£o no conhecimento dos equipamentos disponÃ-veis em sala de aula e no
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uso da internet no contexto escolar, vivenciando, atravÃ©s do fazer, as
transformaÃ§Ãµes tecnolÃ³gicas que fazem parte do dia a dia.Para acessar o 
referido curso, entre na plataforma
EducopÃ©dia e clique em Curso para Professores.
Atenciosamente, Equipe E/SUBTE/ EducopÃ©dia
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

10 mitos e verdades na educaÃ§Ã£o brasileira | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 10 mitos e verdades na educaÃ§Ã£o brasileira | PORVIR[VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BÃ´nus de difÃ-cil acesso para secretÃ¡rios escolares da Prefeitura do Rio  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Prefeitura do Rio vai pagar, no dia 4 de dezembro, a GratificaÃ§Ã£o de 
DifÃ-cil Acesso a 462 secretÃ¡rios escolares. O valor do benefÃ-cio serÃ¡ de R$ 
104,16, correspondente a 15% do vencimento bÃ¡sico da categoria. Mas o montante 
virÃ¡ com retroativos. Dependendo da data de posse, os secretÃ¡rios agraciados 
podem receber atrasados a partir de junho deste ano. Com isso, o total a ser 
depositado pode chegar a R$ 624,96, quantia relativa ao benefÃ-cio de seis meses
entre junho e novembro. O dinheiro sairÃ¡ na mesma data do salÃ¡rio relativo a 
novembro.
Muitos secretÃ¡rios escolares vinham reclamando da demora no pagamento da 
GratificaÃ§Ã£o de DifÃ-cil Acesso. O cargo foi criado recentemente, e os 
servidores que tÃªm direito ao bÃ´nus ainda nÃ£o tinham visto a cor desse 
dinheiro. No total, a Prefeitura do Rio conta com 1.066 secretÃ¡rios escolares.

Leia 
mais:http://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/bonus-de-dificil-acesso-par
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Brasil ocupa o 14Âº lugar em ranking de alunos estrangeiros nos EUA - EducaÃ§Ã£o
- O Dia Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Brasil ocupa o 14Âº lugar em ranking de alunos estrangeiros nos EUA - EducaÃ§Ã£o

 - O Dia Online[VÃDEO]
 [VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Canal no Youtube reÃºne obras literÃ¡rias adaptadas para o cinema | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

Canal no Youtube reÃºne obras literÃ¡rias adaptadas para o cinema | Portal 
 Aprendiz[VÃDEO]

 [VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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CÃ©rebros portÃ¡teis e seu potencial de mudar educaÃ§Ã£o | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 CÃ©rebros portÃ¡teis e seu potencial de mudar educaÃ§Ã£o | PORVIR[VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ciclo sobre formaÃ§Ã£o profissional em cultura terÃ¡ cinco encontros

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ciclo sobre formaÃ§Ã£o profissional em cultura terÃ¡ cinco encontros
O ciclo de seminÃ¡riosTÃ©cnica  Arte: a educaÃ§Ã£o profissional e tecnolÃ³gica 
em cultura, que comeÃ§a no dia 27 de novembro, no PalÃ¡cio Capanema, serÃ¡ 
composto por cinco encontros gratuitos, programados atÃ© junho de 2013. O evento
tem como objetivos promover a discussÃ£o e a reflexÃ£o sobre os rumos da 
formaÃ§Ã£o profissional e tecnolÃ³gica na Ã¡rea cultural e estimular as 
parcerias entre o Estado, a sociedade civil e a academia.O encontro Ã© promovido
pelo Instituto Federal de EducaÃ§Ã£o, CiÃªncia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
(IFRJ), em parceria com o MinistÃ©rio da Cultura, atravÃ©s da RepresentaÃ§Ã£o 
Regional no Rio de Janeiro e no EspÃ-rito Santo, com o acompanhamento da 
Secretaria de PolÃ-ticas Culturais (SPC) do MinC.No primeiro seminÃ¡rio do ciclo
(.gov) serÃ¡ abordada a complementaridade entre EducaÃ§Ã£o e Cultura, com 
destaque para a nova relaÃ§Ã£o entre os dois ministÃ©rios e como esta 
aproximaÃ§Ã£o pode ampliar a oferta de formaÃ§Ã£o profissional em cultura. 
SerÃ£o tambÃ©m apresentadas as polÃ-ticas em desenvolvimento pelo MinC e pelo 
MEC.No segundo encontro (.edu), programado para marÃ§o de 2013, serÃ¡ discutida 
a formaÃ§Ã£o profissional, incluindo a adequaÃ§Ã£o do currÃ-culo, experiÃªncias 
existentes e a relaÃ§Ã£o entre certificaÃ§Ã£o e reconhecimento, com a anÃ¡lise 
do exemplo da Rede Certific do MEC, que prevÃª a certificaÃ§Ã£o de profissionais
prÃ¡ticos.No terceiro seminÃ¡rio (.org), previsto para abril de 2013, serÃ£o 
debatidas as experiÃªncias de formaÃ§Ã£o em cultura desenvolvidas pelas 
organizaÃ§Ãµes nÃ£o governamentais e como elas podem se tornar opÃ§Ãµes 
concretas de profissionalizaÃ§Ã£o.No quarto encontro (.com), programado para 
maio de 2013, serÃ¡ analisada a expansÃ£o do mercado cultural. Profissionais e 
empregadores da cultura e do entretenimento falarÃ£o sobre suas experiÃªncias e 
eventuais lacunas na formaÃ§Ã£o dos tÃ©cnicos nas Ã¡reas artÃ-stica e cultural e
como estas deficiÃªncias podem ser corrigidas para atender Ã  demanda do 
mercado.No Ãºltimo seminÃ¡rio do Ciclo (.art), previsto para junho de 2013, o 
enfoque serÃ¡ a importÃ¢ncia desses profissionais no processo de criaÃ§Ã£o 
artÃ-stica e a complementaridade entre o trabalho dos tÃ©cnicos e a exposiÃ§Ã£o 
da obra de arte.Mais informaÃ§Ãµes e inscriÃ§Ãµes pelo siteifrj.edu.br/proex
PalÃ¡cio Gustavo Capanema - Rua da Imprensa, 16, auditÃ³rio Gilberto Freyre- 
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Centro- Rio de Janeiro

 Telefone de contato: 3733-7100[VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Como as redes sociais podem mudar uma cidade?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 [VÃDEO]
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 CONCURSO DE IMAGENS 2013 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

I
- DO CONCURSO
 Reconhecendo a escola como um espaÃ§o
de criaÃ§Ã£o, participaÃ§Ã£o e interaÃ§Ã£o entre as diferentes Ã¡reas, a 
E/SUBE/CED -
Extensividade propÃµe o Concurso de Imagens, que consiste na seleÃ§Ã£o de
composiÃ§Ã£o plÃ¡stica inÃ©dita sobre os temas. Para os seguintes eventos:- XXV 
FECEM- XXX Mostra Municipal de DanÃ§aOs
temas deverÃ£o ser discutidos com os alunos que desejarem participar do concurso
de cada projeto, para que possam pesquisar e criar os motivos que comporÃ£o a
imagem que comporÃ¡ a logomarca.

II
- DO OBJETIVO
O concurso
tem como objetivo selecionar imagens para os eventos relacionados no item I.
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III - DOS
PARTICIPANTES
Ã¼PoderÃ£o
participar todos os alunos das Unidades Educacionais, regularmente matriculados
na Rede PÃºblica Municipal.
IV - DAS INSCRIÃ‡Ã•ES E
TRABALHOS
SerÃ£o
inscritos trabalhos inÃ©ditos individuais e coletivos, consonantes com a
finalidade do concurso sob a orientaÃ§Ã£o do professor. De acordo com o Projeto,
deverÃ¡
constar da inscriÃ§Ã£o: Nome
do Projeto a que se destina a imagem
 Aluno(s), idade(s), sÃ©rie(s), turma(s), Unidade
Educacional.
 Professor (a): nome e matrÃ-cula.
Os trabalhos deverÃ£o ser apresentados em
suporte tamanho A3 ou A4.Os alunos poderÃ£o inscrever trabalhos para um
sÃ³ dos projetos ou para mais de um, desde que, neste Ãºltimo caso,
separadamente, garantindo as especificidades de cada projeto.Atendidas
as exigÃªncias acima, os trabalhos deverÃ£o ser enviados para a
E/SUBE/CED-Extensividade, por meio das E/SUBE/CRE/GED, mediante ficha de
inscriÃ§Ã£o preenchida claramente, conforme anexo I.O
trabalho selecionado e impresso terÃ¡ explÃ-cita autoria. Na impressÃ£o, o
trabalho poderÃ¡ estar sujeito Ã  alteraÃ§Ã£o de tom, cor ou formato, por 
questÃµes
tÃ©cnicas, preservando-se, entretanto, a concepÃ§Ã£o grÃ¡fica do concorrente
selecionado. 
V - DA COORDENAÃ‡ÃƒO
Ã€
E/SUBE/CED-Extensividade, juntamente com a E/SUBE/CED/GEF caberÃ¡ a 
coordenaÃ§Ã£o
geral do concurso. Ã‰ da sua competÃªncia: Realizar as inscriÃ§Ãµes dos
trabalhos encaminhados pelas E/SUBE/CRE; Constituir comissÃ£o
julgadora; Divulgar o(s) nome(s) do
autor (es) do trabalho selecionado.
VI - DOS PRAZOS
DivulgaÃ§Ã£o - Novembro de 2012, atravÃ©s das
E/SUBE/CREInscriÃ§Ã£o
e remessa de trabalho pelas Unidades Educacionais Ã s E/SUBE/CRE/GED atÃ© 30 de
novembro de 2012. Envio
dos trabalhos pela E/SUBE/CRE/GED para a E/SUBE/CED-Extensividade , CASS, sala
430, atÃ© 7 de dezembro de 2012. SeleÃ§Ã£o
e divulgaÃ§Ã£o do(s) trabalhos selecionados serÃ¡ no mÃªs de dezembro de 2012 .

VII - DA COMISSÃƒO JULGADORA A
comissÃ£o julgadora serÃ¡ constituÃ-da por 5 (cinco) componentes:
Ã Um professor da
E/SUBE/CED;
Ã Dois professores da
E/SUBE/CED-Coordenadoria TÃ©cnica;
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Ã Dois professores da
E/SUBE/CED-Extensividade;
VIII -
DOS RESULTADOS

As imagens selecionadas serÃ£o divulgadas por intermÃ©dio das 
E/SUBE/CED-Extensividade.
Os trabalhos selecionados terÃ£o sua aplicaÃ§Ã£o a produtos do referido 
concurso.
IX - DA
PREMIAÃ‡ÃƒO
Os
autores dos trabalhos selecionados receberÃ£o certificado de participaÃ§Ã£o.
X -
ORIENTAÃ‡Ã•ES GERAIS
A
produÃ§Ã£o destinada ao concurso deverÃ¡ cumprir a sua finalidade: divulgar o
evento em questÃ£o. Ã‰ importante orientar o(s)
concorrente(s) que sua criaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser elaborada segundo padrÃµes 
estÃ©ticos -
centralizaÃ§Ã£o da imagem no suporte (folha), utilizaÃ§Ã£o das cores com
equilÃ-brio, escolha de imagens que tenham significaÃ§Ã£o com os temas propostos
e
formataÃ§Ã£o das letras com as dimensÃµes do suporte (folha). Os dizeres da 
composiÃ§Ã£o ficam
restritos ao nome do evento a que se destina: - XXV FECEM - XXX Mostra Municipal
de DanÃ§aÃ‰
importante atentar para a clareza e o uso cuidadoso dos motivos, a fim de
traduzir melhor os objetivos do evento enfocado. Os casos omissos serÃ£o 
resolvidos pela
E/SUBE/CED-Extensividade.Maiores informaÃ§Ãµes: 
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-os-ganhadores-do-concurso.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ConheÃ§a os ganhadores do concurso "Procura-se Professor- Autor"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A comissÃ£o julgadora do Curta na Escola divulgou ontem os cinco ganhadores do 
concurso "Procura-se Professor-Autor". Foram mais de 84 relatos enviados por 
professores de diversas regiÃµes do Brasil entre os meses de maio e novembro. O 
concurso visava a utilizaÃ§Ã£o dos filmes do Vol. 3- Literatura Brasileira 
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(Pequenos Tormentos da Vida, Hoje Tem Felicidade, Mentira, Patativa e Por Acaso 
Gullar) na sala de aula e a inscriÃ§Ã£o do relato das atividades no site do 
Curta na Escola. O primeiro colocado ganhou um prÃªmio de mil reais e os quatro 
demais, um prÃªmio de quinhentos reais cada. A coordenadora do projeto, Talita 
Moraes, contou um pouco sobre sua experiÃªncia no projeto. "Para mim foi muito 
importante participar desse projeto. Percebi que os professores ficaram muito 
motivados em utilizar os curtas-metragens em suas aulas e conseguiram passar 
essa motivaÃ§Ã£o aos seus alunos. Surgiram projetos interdisciplinares, 
interescolares e atÃ© interpaÃ-ses muito criativos, inovadores e que, com 
certeza, contribuÃ-ram para a vida escolar e pessoal desses alunos e 
professores." "A utilizaÃ§Ã£o de um filme como elemento desencadeador de 
atividades diversas nos mostrou a potencialidade de um recurso para o 
alargamento de diversas fronteiras das rotinas da sala de aula e, com isso, 
gerar maior interesse, aguÃ§ando a busca de novos saberes e a geraÃ§Ã£o de novos
olhares. Vimos como Ã© possÃ-vel incentivar os alunos a ouvir poesia, criar 
imagens baseadas em emoÃ§Ãµes, escrever e socializar produÃ§Ãµes, ao pensamento 
crÃ-tico e principalmente argumentativo.", disse a educadora e coordenadora de 
projetos do Instituto Paramitas Roseana Ialongo. FaÃ§a como esses professores. 
ConheÃ§a o acervo de Curta na Escola e faÃ§a uma aula diferente e estimulante! 
Veja a lista dos ganhadores: 1Âº Lugar: Cesar Luis Theis Relato: Poesia nÃ£o tem
Fronteiras Filme: Pequenos Tormentos da Vida 2Âº Lugar: Camila Torres de Souza 
Filme: Hoje Tem Felicidade Relato: O processo de trabalho, a desigualdade social
e a felicidade humana 3Âº Lugar: Ana Paula Barbosa Castro Relato: Biografia de 
um Sertanejo Filme: Patativa 4Âº Lugar: Adriana Samuel Ferrari Relato: Quem 
nunca mentiu atire a primeira pedra. Filme: Mentira 5Âº Lugar: Gisele Cardoso 

 Cordeiro Relato: Escrevendo com a arte Filme: Por Acaso Gullar[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-gestao-pedagogica-do-ensino-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso: GestÃ£o pedagÃ³gica do ensino de artes.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-bruxas-e-dia-de-historia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das bruxas Ã© dia de histÃ³ria!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil da nossa escola aproveitaram o dia das bruxas 
para viajar na leitura. Os professores de EI selecionaram histÃ³rias de terror e
contaram para seus alunos, as crianÃ§a adoraram a brincadeira. Foi um dia 
divertido e proveitoso, onde a leitura foi o centro das atividades.

[FOTO]

Enquanto a professora BÃ¡rbara lia a histÃ³ria a bruxa (Prof: Michele) 
Assombrava o corredor repleto de crianÃ§as atentas !

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-passeio-jardim-botanico.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de passeio: Jardim BotÃ¢nico.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1203 visitou e o Jardim BotÃ¢nico, o passeio foi planejado para 
complementar as aulas de CiÃªncias da Sangari. A professora Luciana, levou seus 
alunos para uma aula de BotÃ¢nica ao vivo , as crianÃ§as aprenderam brincando. 
Os alunos amaram o passeio, bastava ver a felicidade em cada sorriso!
Ao final a turma fez um delicioso lanche no jardim, foi um dia especial!

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-passeio-museu-da-light.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Dica de passeio: Museu da Light

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes fizeram um passeio maravilhoso ao 
museu da Light. Com o apoio do Bairro Educador, as professores puderam levar 
seus alunos para conhecer o espaÃ§o e aprender mais sobre a cidade do Rio de 
Janeiro e sobre a energia elÃ©trica. As crianÃ§as amaram! Para saber mais sobre 
o local acesse:http://www.museulight.com.br/#/home

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-site-portal-do-jornal-escolar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de site: Portal do Jornal Escolar.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Jornal escolar nÃ£o Ã© jornalismo
Contrariamente ao que a prÃ³pria expressÃ£o poderia indicar, Jornal Escolar nÃ£o
Ã© jornalismo. Nossas escolas nÃ£o sÃ£o escolas de jornalismo. Propomo-nos 
acolher, incentivar e alimentar a expressÃ£o de crianÃ§as e adolescentes, 
atravÃ©s de processos de aprender fazendo que permitam a aquisiÃ§Ã£o de 
competÃªncias leitoras e escritoras, de cooperaÃ§Ã£o, criticidade e 
participaÃ§Ã£o social. quer saber mais?http://www.jornalescolar.org.br/

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dica-de-site-telinha-na-escola.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dica de site: TELINHA NA ESCOLA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A cultura digital desafia as escolas a recriarem suas possibilidades de 
aprendizagens. O projeto Telinha na Escola Ã© um estÃ-mulo a professores e 
alunos experimentarem as tecnologias de uma maneira criativa para transformar 
seus espaÃ§os e situaÃ§Ãµes de aprendizagens.

 Veja mais:http://www.telinhanaescola.art.br/[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edital-sme-n-07-de-01-de-novembro-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 4 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

   Processo de seleÃ§Ã£o e remoÃ§Ã£o ex-ofÃ-cio de professores para o Programa 
Experimental de Escolas BilÃ-ngues - LÃ-ngua Portuguesa e LÃ-ngua Inglesa.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, comunica aos profissionais integrantes do
Quadro do MagistÃ©rio, lotados e em exercÃ-cio na Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o, o regulamento concernente ao processo de seleÃ§Ã£o e remoÃ§Ã£o 
ex-ofÃ-cio de professores para compor o quadro docente do Programa Experimental 
de Escolas BilÃ-ngues, a ser implantado na E/SUBE/CRE (03.12.027) Escola 
Municipal Professor Afonso VÃ¡rzea e no E/SUBE/CRE (06.25.503) CIEP Glauber 
Rocha1. Do ProgramaO Programa Experimental de Escolas BilÃ-ngues, vinculado a 
alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 6Âº ano do Ensino Fundamental, voltado para a 
excelÃªncia acadÃªmica, visa Ã  introduÃ§Ã£o de metodologia e prÃ¡ticas no 
cenÃ¡rio pÃºblico educacional de escolas com ensino em duas lÃ-nguas, a saber: 
LÃ-nguas Portuguesa e Inglesa.2. Dos CritÃ©rios PreliminaresOs professores 
interessados em participar do processo de seleÃ§Ã£o, deverÃ£o observar os 
seguintes critÃ©rios:2.1 - ser Professor I de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Artes 
CÃªnicas, Artes PlÃ¡sticas, EducaÃ§Ã£o Musical, InglÃªs, Professor II ou 
Professor de EducaÃ§Ã£o Infantil da Rede PÃºblica Municipal de Ensino do Rio de 
Janeiro.2.2 - estar disponÃ-vel para cumprimento de jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo 8 (oito) horas diÃ¡rias ou, no caso de Professor II e 
Professor de EducaÃ§Ã£o Infantil, de 45 (quarenta e cinco) horas semanais, sendo
9 (nove) horas diÃ¡rias. Os professores que nÃ£o detenham matrÃ-cula sob o 
regime de 40 (quarenta) horas semanais terÃ£o sua jornada complementada por 
intermÃ©dio de dupla regÃªncia.2.3 - ter conhecimento da LÃ-ngua Inglesa com 
capacidade de comunicaÃ§Ã£o oral e escrita.2.4 - comprometer-se com a 
metodologia do Programa e com a polÃ-tica de pesquisa e de formaÃ§Ã£o continuada
a ser desenvolvida pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, como exigÃªncia para
a qualificaÃ§Ã£o da docÃªncia, de acordo com as especificidades da unidade 
escolar; e2.5 - nÃ£o ter sofrido nenhuma penalidade ou sansÃ£o administrativa e 
nÃ£o estar respondendo a inquÃ©rito administrativo.3. Da formulaÃ§Ã£o do 
pedidoOs professores interessados deverÃ£o:3.1 - inscrever-se no perÃ-odo de 05 
a 15 de novembro de 2012, mediante preenchimento de formulÃ¡rio 
prÃ³prioon-lineno sitewww.rio.rj.gov.br/smeouwww.rioeduca.nete, caso seja 
selecionado na anÃ¡lise curricular, apresentar-se munido dos originais e cÃ³pias
dos seguintes documentos:a) declaraÃ§Ã£o da unidade de ensino na qual atualmente
leciona, fazendo constar o perÃ-odo de ingresso na referida unidade;b) Carteira 
de Identidade;c) CPF;d) Termos de Compromissos assinados pelo candidato e que 
consta do Anexo I e II deste Edital; ee) CurrÃ-culo devidamente comprovado (as 
cÃ³pias dos certificados deverÃ£o ser anexadas) e em conformidade com o modelo 
utilizado pela Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), considerando a 
produÃ§Ã£o acadÃªmica e experiÃªncia profissional dos Ãºltimos 5 (anos) anos;3.2
- a inscriÃ§Ã£o, com entrega dos documentos acima mencionados, serÃ¡ feita na 
GerÃªncia de Recursos Humanos da Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o a que se 
vincula a escola onde o professor deseja atuar; e3.3 - as informaÃ§Ãµes 
prestadas e os documentos entregues no ato da formulaÃ§Ã£o do pedido serÃ£o de 
inteira responsabilidade do candidato, possibilitando o cancelamento da 
inscriÃ§Ã£o daqueles que fornecerem informaÃ§Ãµes inconsistentes.4. Do Processo 
de SeleÃ§Ã£o4.1 - o processo de seleÃ§Ã£o constarÃ¡ de anÃ¡lise do currÃ-culo e 
do histÃ³rico de atuaÃ§Ã£o profissional na Rede PÃºblica Municipal de 
EducaÃ§Ã£o, avaliaÃ§Ã£o escrita e oral de LÃ-ngua Inglesa, dinÃ¢mica de grupo e 
entrevista a ser realizada por banca examinadora, instituÃ-da pela Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o, exclusivamente, para este fim. A banca serÃ¡ composta 
por um Representante do NÃ-vel Central da SME, um representante da CRE e o 
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Diretor da Unidade Escolar.4.2 - o candidato deverÃ¡ submeter-se Ã  anÃ¡lise 
curricular, Ã  avaliaÃ§Ã£o escrita e oral de LÃ-ngua Inglesa, Ã  dinÃ¢mica de 
grupo e Ã  entrevista, em locais e horÃ¡rios previamente definidos e divulgados 
nos respectivos locais de inscriÃ§Ã£o. A dinÃ¢mica de grupo e a entrevista 
objetivarÃ£o a identificaÃ§Ã£o de elementos de convergÃªncia entre a prÃ¡tica 
pedagÃ³gica dos candidatos e o perfil desejado para atuaÃ§Ã£o no Ã¢mbito do 
Programa Experimental BilÃ-ngue. A avaliaÃ§Ã£o de LÃ-ngua Inglesa levarÃ¡ em 
conta os conhecimentos linguÃ-sticos e a fluÃªncia do candidato no idioma 
InglÃªs; e4.3 - as vagas serÃ£o distribuÃ-das da seguinte maneira: E/SUBE/CRE 
(03.12.027) Escola Municipal Professor Afonso VÃ¡rzea - 1 (uma) vaga. E/SUBE/CRE
(06.25.503) CIEP Glauber Rocha - 1 (uma) vaga.4.4 - os candidatos aptos e nÃ£o 
selecionados formarÃ£o um banco reserva para futuras necessidades.5. Da 
PontuaÃ§Ã£o5.1 - serÃ¡ atribuÃ-da ao candidato a pontuaÃ§Ã£o mÃ¡xima de 100 
(cem) pontos, sendo 20 (vinte) pontos para a anÃ¡lise do currÃ-culo, 30 (trinta)
pontos para avaliaÃ§Ã£o de LÃ-ngua Inglesa, 25 (vinte e cinco) pontos para a 
dinÃ¢mica de grupo e 25 (vinte e cinco) pontos para a entrevista, conforme Anexo
III.6. Dos critÃ©rios de desempate:6.1 - serÃ£o aplicados como critÃ©rios de 
desempate, nesta ordem:a) o maior tempo de exercÃ-cio a ser cumprido na 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o atÃ© o momento da aposentadoria;b) o maior 
tempo de exercÃ-cio de docÃªncia na Rede PÃºblica Municipal da Cidade do Rio de 
Janeiro; ec) maior pontuaÃ§Ã£o na entrevista.7. Dos critÃ©rios para a remoÃ§Ã£o 
ex-ofÃ-cio7.1 - serÃ£o removidos, por efeito de requisiÃ§Ã£o, os professores 
que, nas respectivas Ã¡reas de ensino ou modalidade, obtiverem a maior 
pontuaÃ§Ã£o, considerado os critÃ©rios e resultados obtidos por intermÃ©dio da 
anÃ¡lise do currÃ-culo, da avaliaÃ§Ã£o de LÃ-ngua Inglesa, da dinÃ¢mica de grupo
e da entrevista.7.2 - a dispensa da requisiÃ§Ã£o do professor do Programa 
implica seu retorno Ã  CRE de origem.8. Da divulgaÃ§Ã£o dos resultados8.1 - o 
resultado final do processo de seleÃ§Ã£o serÃ¡ publicado no DiÃ¡rio Oficial do 
MunicÃ-pio do Rio de Janeiro no mÃªs de dezembro de 2012, sendo divulgado, 
tambÃ©m, no site da SME, nas Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o e nas 
respectivas Unidades Escolares.9. Das disposiÃ§Ãµes finais9.1 - os casos omissos
serÃ£o resolvidos pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 01 de 
novembro de 2012.Claudia CostinANEXO ITERMO DE COMPROMISSO E 
RESPONSABILIDADE_________________________________________________, Professor 
____ da _________________________________________________________________, 
matrÃ-cula n.Âº ______________, concorda com sua permanÃªncia na citada unidade,
bem como, com o critÃ©rio descrito nos itens 2.2 e 2.4 do Edital SME n.Âº , de 
/11/2012.Rio de Janeiro, ______ de ___________________ de 2012.ANEXO IITERMO DE 
COMPROMISSO E 
RESPONSABILIDADE__________________________________________________, professor 
_____ da Rede PÃºblica Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro, 
matrÃ-cula nÂº ______________, CPF nÂº_______________ concorda com sua remoÃ§Ã£o
ex-ofÃ-cio para a E/SUBE/CRE(_________) _____________________________________, e
declara, para fins de desempenho de suas atividades docentes na referida unidade
de ensino, estar de acordo com os critÃ©rios estabelecidos no Edital SME n.Âº , 
de /11/2012 e com a metodologia proposta para o Programa.Rio de Janeiro, ______ 
de ___________________ de 2012.ANEXO IIITABELA DE PONTUAÃ‡ÃƒOAnÃ¡lise 
CurricularPontuaÃ§Ã£oExperiÃªncia profissional em escolas ou projetos bilÃ-ngues
em LÃ-ngua Inglesa10ExperiÃªncia no desenvolvimento ou participaÃ§Ã£o em 
projetos na Rede PÃºblica Municipal de Ensino.05ExperiÃªncia profissional de 
docÃªncia em EducaÃ§Ã£o Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental05Total de
pontos da anÃ¡lise curricular20AvaliaÃ§Ã£o de LÃ-ngua InglesaPontuaÃ§Ã£oProva 
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oral20Prova escrita05RedaÃ§Ã£o05Total de pontos da prova de LÃ-ngua 
Inglesa30DinÃ¢mica de GrupoPontuaÃ§Ã£oConstruÃ§Ã£o coletiva e gerenciamento de 
grupo05Trabalho com metodologias inovadoras05InteraÃ§Ã£o na LÃ-ngua 
Inglesa05SoluÃ§Ã£o de problemas05Relacionamento interpessoal05Total de pontos 
para a dinÃ¢mica de grupo25EntrevistaPontuaÃ§Ã£oPostura, adequaÃ§Ã£o de 
linguagem e clareza na comunicaÃ§Ã£o de idÃ©ias10Sinergia entre o conhecimento 
adquirido, a experiÃªncia profissional e o Programa15Total de pontos da 

 entrevista25[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
embaixada-britanica-no-brasil-abre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Embaixada BritÃ¢nica no Brasil abre inscriÃ§Ãµes para bolsa de estudos 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Embaixada BritÃ¢nica no Brasil abre inscriÃ§Ãµes para bolsa de estudos

A Embaixada BritÃ¢nica no Brasil abriu as inscriÃ§Ãµes para o Programa de Bolsas
de Estudo Chevening. Neste ano, o nÃºmero de vagas para os candidatos 
brasileiros dobrou. Agora sÃ£o 30 vagas disponÃ-veis para o perÃ-odo de 
2013/2014. Os interessados devem se inscrever atÃ© o prÃ³ximo dia 20 de dezembro
pelo sitewww.chevening.org.
Os cursos terÃ£o duraÃ§Ã£o de um ano e poderÃ£o ser realizados em qualquer 
universidade britÃ¢nica nas seguintes Ã¡reas: MudanÃ§as ClimÃ¡ticas; 
Sustentabilidade e NegÃ³cios em Energia; FinanÃ§as; Economia e AdministraÃ§Ã£o 
PÃºblica; RelaÃ§Ãµes Internacionais - incluindo cursos sobre Direitos Humanos, 
Desenvolvimento, Conflitos e SeguranÃ§a - ; e Jornalismo e ComunicaÃ§Ãµes.

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-reforca-o-uso-da-tecnologia-no.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Encontro reforÃ§a o uso da tecnologia no contexto escolar 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O encerramento do encontro de multiplicadores promovido pelo Museu OI Futuro na 
segunda-feira dia 12, contou com a participaÃ§Ã£o de professoras, da 
coordenadora pedagÃ³gica do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes e da gestora de 
projetos do Bairro Educador IrajÃ¡, Ana Carolina Duarte, que receberam uma 
premiaÃ§Ã£o pelos desdobramentos pedagÃ³gicos trabalhados em sala de aula com os
estudantes da EducaÃ§Ã£o Infantil (EI), em razÃ£o das visitas ao museu, 
realizadas ao longo do ano letivo. A premiaÃ§Ã£o contemplou outras trÃªs 
unidades escolares, que tambÃ©m se espelharam na visita ao museu para 
desenvolverem projetos especÃ-ficos que atendessem Ã s expectativas dos 
estudantes.

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolasdoamanha-encontro-reforca-o-uso.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

@escolasdoamanha: Encontro reforÃ§a o uso da tecnologia no contexto e...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
@escolasdoamanha: Encontro reforÃ§a o uso da tecnologia no contexto e...: O 
encerramento do encontro de multiplicadores promovido pelo Museu OI Futuro na se
segunda-feira dia 12, contou com a participaÃ§Ã£o de prof...

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
especializacao-em-direito-e-saude.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 17 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EspecializaÃ§Ã£o em Direito e SaÃºde.
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

EstÃ£o abertas, atÃ© 10 de janeiro de 2013, as inscriÃ§Ãµes para o curso de 
especializaÃ§Ã£o em Direito e SaÃºde da ENSP/Fiocruz. O objetivo Ã© promover a 
construÃ§Ã£o do conhecimento no campo do direito e saÃºde, desenvolvendo 
competÃªncias gerais e especÃ-ficas por meio da compreensÃ£o dos conteÃºdos 
programÃ¡ticos, alÃ©m de desenvolver o processo de educaÃ§Ã£o, formaÃ§Ã£o e 
aperfeiÃ§oamento dos profissionais das ciÃªncias da saÃºde e ciÃªncias 
jurÃ-dicas, visando criar no aluno uma compreensÃ£o geral sobre a Ã¡rea do 
direito e saÃºde.

O curso, sob a coordenaÃ§Ã£o de por Maria Helena Barros de Oliveira e Renato 
JosÃ© Bonfatti, Ã© destinado a 35 profissionais da Ã¡rea de saÃºde e direito, 
vinculados aos Ã³rgÃ£os pÃºblicos e privados, relacionados Ã s Ã¡reas do direito
e da saÃºde. Com carga horÃ¡ria total de 500 horas, a especializaÃ§Ã£o serÃ¡ 
ministrada Ã s segundas e terÃ§as-feiras, das 9 Ã s 12 horas e das 13 Ã s 17 
horas; Ã s quartas-feiras, das 9 Ã s 12 horas, a cada 15 dias.

 Confira aquio edital completo.[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estado-fara-exame-para-docentes-que.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estado farÃ¡ exame para docentes que pode dar bÃ´nus de atÃ© R$ 4 mil em trÃªs 
anos - Jornal O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estado farÃ¡ exame para docentes que pode dar bÃ´nus de atÃ© R$ 4 mil em trÃªs 

 anos - Jornal O Globo[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-jornada-de-psicologia-da-saude.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 17 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I JORNADA DE PSICOLOGIA DA SAÃšDE: REUNINDO PROFISSÃ•ES, CONVERGINDO SABERES

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

I JORNADA DE PSICOLOGIA DA SAÃšDE:REUNINDO PROFISSÃ•ES, CONVERGINDO 
SABERES-MULTIPROFISSIONAL-DIA 24 DE NOVEMBRO DE 201209:00h Ã s 18:00hLOCAL: 
AUDITÃ“RIO RIO MANIA- QUASE EM FRENTE AO NORTE SHOPPING -
Investimento: R$ 39,00*Pagamento pelo PagSeguro (apÃ³s preencher os dados para 
inscriÃ§Ã£o, haverÃ¡ opÃ§Ã£o de pagamento via boleto ou cartÃ£o de 
crÃ©dito).Temas a serem abordados nas palestras A saÃºde mental do menor 
infrator ViolÃªncia domÃ©stica: o que fazer para mudar A utilizaÃ§Ã£o da hipnose
no hospital SUS- concursos pÃºblicos: o que Ã© importante saber NotÃ-cias 
difÃ-ceis - Ã©tica e humanidade DepressÃ£o e suicÃ-dio Transtornos do sono O 
desafio do manejo psicoterÃ¡pico frente a questÃµes de espiritualidade em 
situaÃ§Ãµes de adoecimento DistorÃ§Ãµes cognitivas dificultando a adesÃ£o ao 
tratamento: intervenÃ§Ãµes da TCC A saÃºde fÃ-sica e mental dos cuidadores 
Terapia breve: uma abordagem essencial no contexto hospitalar AvaliaÃ§Ã£o 
neuropsicolÃ³gica em demÃªncias Comida de hospital: porque todo mundo reclama? O
significado da alimentaÃ§Ã£o na situaÃ§Ã£o de internaÃ§Ã£o hospitalar. 
Sociodrama: o teatro do oprimido ao vivo e a coresCoordenaÃ§Ã£o: Psic. Marta 
Elini S. Borges - CRP-05/5894 / Prof. Carlos Eduardo UrjaisPÃºblico Alvo: 
Profissionais e estudantes da Ã¡rea da saÃºde
SerÃ¡ fornecido certificado de participaÃ§Ã£oInscriÃ§Ãµes: 
www.cursoseconcursosnosite.com.bre-mail:ccns@cursoseconcursosnosite.com.brTelefo
nes: 21-41047865 / 21-22810768 / 21-81264191(tim) / 21-99499866 
(vivo)Cadastre-se no site do CCNS e receba notÃ-cias sobre cursos econcursos!

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-seminario-internacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

II SeminÃ¡rio Internacional: ReconfiguraÃ§Ãµes do PÃºblico: Arte, Pedagogia e 
ParticipaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OII SeminÃ¡rio Internacional ReconfiguraÃ§Ãµes do pÃºblico: arte, pedagogia e 
participaÃ§Ã£odÃ¡ continuidade Ã  sua 1Âº ediÃ§Ã£o que reuniu em 2011 
colaboradores brasileiros e estrangeiros motivados pela busca por novas 
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perspectivas acerca do papel pÃºblico dos museus de arte.
Tendo em vista as profundas transformaÃ§Ãµes por que passam os museus na 
atualidade pretende-se nesta 2Âª ediÃ§Ã£o do seminÃ¡rio dar continuidade aos 
debates e reflexÃµes sobre as questÃµes criticas que envolvem as 
reconfiguraÃ§Ãµes pÃºblicas dos museus hoje. Para isso, serÃ£o estudados casos 
histÃ³ricos e contemporÃ¢neos relativos Ã s convergÃªncias entre as prÃ¡ticas 
artÃ-sticas, curatoriais e pedagÃ³gicas dentre e fora dos museus com uma 
perspectiva nacional e internacional.9 DE NOVEMBRO11h Ã s 13h - Museu/Escola 
aprendizagens em rede: processo abertoEste ano o NÃºcleo iniciou uma linha de 
aÃ§Ã£o piloto que busca refletir e experimentar as possÃ-veis relaÃ§Ãµes entre 
museu e escola. Esta mesa pretende apresentar e criar um processo aberto e 
crÃ-tico de planejamento e aprendizagem visando projetar possÃ-veis rumos e 
iniciativas na relaÃ§Ã£o do MAM com as escolas em 2013.Ana Chaves(RJ) eGleyce 
Kelly Heitor(PE), Educadoras do NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte do 
MAMLuiz Lima, (RJ), FotÃ³grafo e educador da Spectaculu - Escola de arte e 
tecnologia eAnita Sobar(RJ), Artista educadora do NÃºcleo Experimental de 
EducaÃ§Ã£o e ArteJorge Luiz M. PeÃ§anha (RJ), educador Escola Municipal EmÃ-lio 
CarlosTeresa Cristina Gil Mello (RJ), Coordenadora NÃºcleo de Artes, Copacabana,
EspaÃ§o de ExtensÃ£o, Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£oModeradora: Mara 
Pereira(RJ),Educadora do NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte do MAM

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-simposio-sobre-ensino-de-linguas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

II SimpÃ³sio sobre ensino de lÃ-nguas estrangeiras.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-abertas-para-curso-gratuito.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InscriÃ§Ãµes abertas para curso gratuito sobre Big Data | PORVIR
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 InscriÃ§Ãµes abertas para curso gratuito sobre Big Data | PORVIR[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mec-vai-dar-bolsa-e-premio-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC vai dar bolsa e prÃªmio para professor alfabetizador - EducaÃ§Ã£o - O Dia 
Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MEC vai dar bolsa e prÃªmio para professor alfabetizador - EducaÃ§Ã£o - O Dia 

 Online[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mestrado-em-educacao-na-unirio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mestrado em EducaÃ§Ã£o na UNIRIO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Programa de PÃ³s-graduaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o - Mestrado (PPGEdu) existe desde 
2004, conforme ResoluÃ§Ã£o UNIRIO nÂº 2.498 de 05/02/2004, e Ã© recomendado pela
CAPES, segundo Parecer CNE, Portaria nÂº 4.310 de 21/12/2004, e OfÃ-cio nÂº 
29/2004/CTC/CAPES.
Possui o curso de Mestrado AcadÃªmico em EducaÃ§Ã£o. Ã‰ presencial, diurno, 
gratuito, e jÃ¡ titulou em torno de 120 mestres. O corpo docente permanente Ã© 
formado por 16 professores doutores, coordenadores de nÃºcleos e grupos de 
pesquisa com produÃ§Ã£o em educaÃ§Ã£o, organizados em trÃªs linhas de pesquisa: 
PrÃ¡ticas Educativas, Linguagens e Tecnologia; Subjetividades, Cultura e 
HistÃ³ria da EducaÃ§Ã£o; PolÃ-ticas PÃºblicas.
As pesquisas desenvolvidas tÃªm Ãªnfase nas Ã¡reas de EducaÃ§Ã£o Infantil e 
AlfabetizaÃ§Ã£o, EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, EducaÃ§Ã£o Integral, CiÃªncias 
e EducaÃ§Ã£o, Cinema e EducaÃ§Ã£o, EducaÃ§Ã£o MatemÃ¡tica, AvaliaÃ§Ã£o e 
CurrÃ-culo, HistÃ³ria da EducaÃ§Ã£o. O Programa conta ainda com dois professores
colaboradores nas Ã¡reas de Filosofia e EducaÃ§Ã£o e PolÃ-ticas em EducaÃ§Ã£o.
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O PPGEDU/UNIRIO tem a coordenaÃ§Ã£o da Prof.Âª Dr.Âª Claudia de Oliveira 
Fernandes e a vice-coordenaÃ§Ã£o da Prof.Âª Dr.Âª Carmen Sanches Sampaio.
Edital 
http://educacao.unirio.br/uploads/Processos%20Seletivos/Processo%20Seletivo%2020

 13%20-%20Edital.pdf[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-que-e-como-aprender-na-era-digital.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 13 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que e como aprender na era digital?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olhar-digital-central-de-videos-magia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olhar Digital : Central de VÃ-deos : A magia chamada QR Code!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Olhar Digital : Central de VÃ-deos : A magia chamada QR Code![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oportunidade-de-estagio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Oportunidade de estÃ¡gio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-24h-de-plantao-para-ajudar.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professor 24h de plantÃ£o para ajudar com emergÃªncia | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Professor 24h de plantÃ£o para ajudar com emergÃªncia | PORVIR[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-vai-ser-aprovado-apenas-se.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professor vai ser aprovado apenas se souber dar aula - Economia - O Dia Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professor vai ser aprovado apenas se souber dar aula - Economia - O Dia 

 Online[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-forma-professores-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto forma professores para erradicar analfabetismo | PORVIR
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Projeto forma professores para erradicar analfabetismo | PORVIR[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-de-janeiro-tera-escola-integral.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 17 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rio de Janeiro terÃ¡ escola integral focada em novas tecnologias | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio de Janeiro terÃ¡ escola integral focada em novas tecnologias | Portal 

 Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-para-contrato-temporario-no-cp.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeleÃ§Ã£o para contrato temporÃ¡rio no CP II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Acesse o link 
http://www.cp2.g12.br/concurso/agente_inscricao/informacoes/Edital_17_2012_DOU.p
df

SeleÃ§Ã£o para contrato no ColÃ©gio Pedro II
PerÃ-odo de InscriÃ§Ãµes

 Das 10 horas do dia 06/11/2012 atÃ© as 16 horas do dia 16/11/2012.Ãrea de 
AtuaÃ§Ã£o / ConhecimentoTaxa1Âº SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 20.00CIÃŠNCIA DA COMPUTAÃ‡ÃƒO
R$ 20.00DESENHO
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R$ 20.00EDUCAÃ‡ÃƒO MUSICAL
R$ 20.00FILOSOFIA
R$ 20.00FRANCÃŠS
R$ 20.00GEOGRAFIA

 R$ 20.00INFORMÃTICA EDUCATIVA
R$ 20.00INGLÃŠS

 R$ 20.00MATEMÃTICA
R$ 20.00PORTUGUÃŠS

 R$ 20.00QUÃMICA
R$ 20.00

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-sobre-violencia-e-juventude.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeminÃ¡rio sobre violÃªncia e juventude.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
senai-1470-vagas-gratuitas-em-cursos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SENAI: 1.470 vagas gratuitas em cursos Ã  distÃ¢ncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O SENAI do Rio estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para o processo seletivo que 
oferecerÃ¡1.470 vagas gratuitas em cursos de qualificaÃ§Ã£o profissional Ã  
distÃ¢ncia, com aulas presenciais durante a semana ou aos sÃ¡bados.
As oportunidades sÃ£o paraAssistente de LogÃ-stica(JacarepaguÃ¡, MacaÃ©, 
NiterÃ³i, Resende, Tijuca, MaracanÃ£),Operador de Suporte TÃ©cnico em 
TI(MaracanÃ£, MacaÃ©, JacarepaguÃ¡, NiterÃ³i e Resende),Operador de 
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Telemarketing(JacarepaguÃ¡ e NiterÃ³i),Auxiliar de Eletricista Predial(MacaÃ©, 
JacarepaguÃ¡, Tijuca e Resende),Instalador de Rede Local e Sem Fio(MaracanÃ£ e 
MacaÃ©),Auxiliar de PrÃ©-impressÃ£o,Auxiliar de PÃ³s-impressÃ£oeAuxiliar de 
ImpressÃ£o Offset(MaracanÃ£).
Os encontros presenciais poderÃ£o acontecer no perÃ-odo da manhÃ£ (8h Ã s 12h), 
da tarde (13h Ã s17h) ou noite (18h Ã s 22h).
As inscriÃ§Ãµes vÃ£o atÃ©25 de novembroe podem ser feitas atravÃ©s do 
endereÃ§owww.firjan.org.br/educamais. Para se inscrever, Ã© preciso ter no 
mÃ-nimo 17 anos, ter concluÃ-do ou estar cursando o 2 ano do Ensino MÃ©dio.

O processo seletivo terÃ¡ provas online de portuguÃªs, matemÃ¡tica e raciocÃ-nio
lÃ³gico. O resultado serÃ¡ divulgado no dia3 de dezembro, a partir das 18h. A 
matrÃ-cula deverÃ¡ ser feita de4 a 19 de dezembro de 2012.
Ã‰ preciso apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade, autodeclaraÃ§Ã£o de 
baixa renda e duas fotos 3x4. As aulas terÃ£o inÃ-cio em fevereiro de 2013. Mais
informaÃ§Ãµes pelo sitewww.firjan.org.br/educamais.

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidor-municipal-do-rio-vai-receber.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Servidor municipal do Rio vai receber segunda parcela do 13Âº salÃ¡rio em 14 de 
dezembro  

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os cerca de 150 mil servidores municipais ativos, inativos e pensionistas da 
Prefeitura do Rio vÃ£o receber no dia 14 de dezembro a segunda parcela do 13Âº 
salÃ¡rio. A data do pagamento serÃ¡ oficializada por meio de um decreto do 
prefeito Eduardo Paes a ser publicado no DiÃ¡rio Oficial desta sexta-feira.
A segunda parcela do abono natalino Ã© menor do que a primeira, paga em junho. 
Isso porque agora serÃ£o efetuados os descontos previstos em lei, como a 
contribuiÃ§Ã£o previdenciÃ¡ria e o Imposto de Renda.

Leia 
mais:http://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/servidor-municipal-do-rio-v
ai-receber-segunda-parcela-do-13-salario-em-14-de-dezembro-6799290.html#ixzz2DEB

 YHEtq[VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
unicef-promove-concurso-infanto-juvenil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

UNICEF promove concurso infanto-juvenil de vÃ-deo sobre crianÃ§as com 
deficiÃªncia | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
UNICEF promove concurso infanto-juvenil de vÃ-deo sobre crianÃ§as com 

 deficiÃªncia | Portal Aprendiz[VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
unindo-adao-e-africa-pelo-mar-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Unindo a AdÃ£o e a Ãfrica pelo mar da imaginaÃ§Ã£o.LEI 10.639 no CIEP AdÃ£o - 
DIA 23/11 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vi-encontro-internacional-de-cinema-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VI Encontro Internacional de Cinema e EducaÃ§Ã£o da UFRJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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VI Encontro Internacional de Cinema e EducaÃ§Ã£o da UFRJ

JÃ¡ estÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para o VI Encontro Internacional de Cinema e 
EducaÃ§Ã£o da UFRJ, queserÃ¡ realizado de 11 a 14 de dezembro de 2012.
Basta preencher o formulÃ¡rio disponÃ-vel no site: 
http://www.cinead.org/encontro.html
Essa Ã© a sexta ediÃ§Ã£o doENCONTRO INTERNACIONAL DE CINEMA E 
EDUCAÃ‡ÃƒO,organizado pelo grupo de pesquisa e extensÃ£o da UFRJ,Cinema para 
Aprender e Desaprender (CINEAD), que pertencente aoLaboratÃ³rio do ImaginÃ¡rio 
Social e EducaÃ§Ã£o (LISE)e aoLaboratÃ³rio de EducaÃ§Ã£o, Cinema e Audiovisual 
(LECAV).
O evento tem como pÃºblico-alvo preferencial alunos e professores das diversas 
instÃ¢ncias do ensino, bem como estudantes e profissionais que possuam interesse
no eixo cinema-educaÃ§Ã£o, e visa aprofundar os diÃ¡logos entre cinema e 
educaÃ§Ã£o, convocando especialistas na Ã¡rea para discutir acerca de temÃ¡ticas
relevantes.
Simultaneamente ao Encontro, ocorre tambÃ©m aMostra da Faculdade de EducaÃ§Ã£o 
no MAM, e aMostra Mirim Internacional de Minutos LumiÃ¨re, ambos indo para sua 
quinta ediÃ§Ã£o, onde sÃ£o apresentados filmes da categoria "Minutos LumiÃ¨re", 
da autoria de crianÃ§as e jovens em idade escolar de todo o mundo.
O evento acontece no MAM (Av Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo).
ConheÃ§a, abaixo, a programaÃ§Ã£o.
ProgramaÃ§Ã£o
11 de dezembro 14h
ProjeÃ§Ã£o de filmes e exercÃ-cios realizados pelos escolas de cinema:
ColÃ©gio Estadual JosÃ© Martins da Costa;
CIEP 175 JosÃ© Lins do Rego.
Instituto Nacional de EducaÃ§Ã£o de Surdos;

Mostra de curtas e exercÃ-cios dos professores
do Curso de AperfeiÃ§oamento.Debatedores:
Paulo Carrano (UFF);
Ana Lucia Soutto Mayor (CAp UFRJ/CINEAD).
******************
12 de dezembro 14h
ProjeÃ§Ã£o de filmes e exercÃ-cios realizados
pelas escolas de cinema:
E. M. Vereador AntÃ´nio IgnÃ¡cio Coelho;
E. M. Prefeito Djalma MaranhÃ£o;
Colegio de AplicaÃ§Ã£o - UFRJ.
Mostra de curtas e exercÃ-cios dos professores
do Curso de AperfeiÃ§oamento.Debatedores:
Wilson Cardoso (UFRJ);
Maria Cristina Miranda (CAp UFRJ/CINEAD).
******************
13 de dezembro 14h - Mesa sobre o Filme BabÃ¡s
(www.filmesquevoam.com.br/assistir.php?id=205);
Palestrantes:
Consuelo Lins (diretora do filme BabÃ¡s);
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Ana Maria Monteiro (UFRJ);
VerÃ³nica Guzzo (Produtora do filme
La EducaciÃ³n Prohibida). 17h - Mostra de curtas e exercÃ-cios dos professores
do Curso de AperfeiÃ§oamento:
Debatedores: cineastas e professores
******************
14 de dezembro 14h - Mesa sobre o Filme La EducaciÃ³n Prohibida
(www.educacionprohibida.com);
Palestrantes:GermanGuzzo (diretor do filme);
Moira Toledo (FAAP;PPGE/UFRJ);
Luiza Lins (cineasta, curadora e diretora do
Festival de Cinema Infantil de FlorianÃ³polis). 17h - Mostra de curtas e 
exercÃ-cios dos professores
do Curso de AperfeiÃ§oamento.
Debatedores: cineastas e professores.Encerramento e lanÃ§amento de livros.

LOCALIZAÃ‡ÃƒOCinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
EndereÃ§o: Av Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo - Rio de Janeiro-RJ
Telefone: (21) 2240-4944 
www.mamrio.com.br

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-itcp-coppe-ufrj-esta-fazendo-selecao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A ITCP COPPE UFRJ estÃ¡ fazendo seleÃ§Ã£o PÃºiblica para contrataÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A ITCP COPPE UFRJ estÃ¡ fazendo seleÃ§Ã£o PÃºiblica para contrataÃ§Ã£o para os 
seguintes cargos listados abaixo.

Os interessados deverÃ£o trabalhar na RegiÃ£o Metropolitana do Rio de Janeiro 
com Catadores de Materiais ReciclÃ¡veis.

Cargos:
Apoio administrativo - 01 vaga
Articulador Institucional - 01 vaga
Assistente Social - 01 vaga
Formadores - 04 vagas
Gestor de projeto - 01 vaga
Motorista - 01 vaga
Redator - 01 vaga
TÃ©cnico de IncubaÃ§Ã£o - 04 vagas
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Seguem em anexo todas as informaÃ§Ãµes necessÃ¡rias para participar do Edital 
MTE/ITCP

Pedimos a gentileza de divulgar o mÃ¡ximo que puderem, para pessoas interessadas

--

ITCP COPPE UFRJ
PraÃ§a Jorge Machado Moreira
Ilha do FundÃ£o - Cidade UniversitÃ¡ria - Rio de Janeiro
CEP.: 21944-970 - Caixa Postal 68012
Tel: 5521 2598-9240- Tel/fax: 5521 2260-1383
http://www.itcp.coppe.ufrj.br//http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alem-da-prestacao-de-contas-revista.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AlÃ©m da "prestaÃ§Ã£o de contas" | Revista EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AlÃ©m da "prestaÃ§Ã£o de contas" | Revista EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
assunto-sistema-escola-30-dupla-regencia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: Sistema Escola 3.0 - Dupla RegÃªncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mm E/SUBE/6ÂªCRE/GRH
nÂº 1464 Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2012
Assunto: Sistema Escola 3.0 - Dupla RegÃªncia
Destino: GerÃªncias, Unidades Escolares, Unidades de ExtensÃ£o, EDIs e
Creches da E/SUBE/6/CRE/GRH
Senhor(a)
Diretor(a), 
Solicitamos dar ciÃªncia deste
comunicado a todos os professores, com posterior devoluÃ§Ã£o Ã  GRH das
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assinaturas.Informamos que as liberaÃ§Ãµes de dupla
regÃªncia estÃ£o sendo executadas atravÃ©s do sistema Escola 3.0, desde 
01/11/12, que
estÃ¡ disponÃ-vel no endereÃ§o: http://portalsme.rioeduca.rio.gov.br,
que poderÃ¡ ser acessado na rede, independente da U.E.Para solicitar DR, o 
professor deverÃ¡ acessar
o sistema e seguir as seguintes orientaÃ§Ãµes: 1Âº Na pÃ¡gina inicial do portal 
o nÃºmero do CPF deverÃ¡ ser digitado no usuÃ¡rio e na senha (o sistema
solicitarÃ¡ que cadastre uma nova senha);2Âº Clicar no mÃ³dulo Dupla RegÃªncia e
acessar a opÃ§Ã£o InscriÃ§Ã£o de docentes em cadastros;3Âº Preencher a 
quantidade de tempos
(para PI), selecionar o turno na grade e
marcar os tempos disponÃ-veis, incluindo o C.E.. O Centro de Estudos Ã©
obrigatÃ³rio, portanto deverÃ¡ ser apresentada a disponibilidade para as horas 
de C.E..4Âº Salvar. Quando salvar o cadastro, o
sistema emitirÃ¡ uma mensagem na parte superior da tela informando a situaÃ§Ã£o 
da
inscriÃ§Ã£o.Caso o professor necessite fazer
alteraÃ§Ãµes nas informaÃ§Ãµes prestadas, basta acessar novamente o sistema,
alterar o campo e salvar.

As direÃ§Ãµes das Unidades Escolares sÃ£o
responsÃ¡veis por cadastrar as vagas da U.E. e indicar o professor que atenda a
sua necessidade.SerÃ¡ enviado um e-mail para o
professor quando ele for indicado para uma vaga. O docente poderÃ¡ receber mais
de uma indicaÃ§Ã£o ao mesmo tempo, mas somente irÃ¡ confirmar a que pretende
atuar. Informamos que o e-mail cadastrado no sistema Ã© o do Rio Educa.A 
indicaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser confirmada no
prazo de 3 (trÃªs) dias, caso contrÃ¡rio, a vaga voltarÃ¡ a ficar disponÃ-vel 
para
que a Unidade faÃ§a outra indicaÃ§Ã£o.Para confirmar uma indicaÃ§Ã£o, o
professor deverÃ¡, novamente, acessar o sistema e seguir as seguintes
orientaÃ§Ãµes:1Âº ApÃ³s entrada no mÃ³dulo Dupla
RegÃªncia, selecionar a opÃ§Ã£o ConfirmaÃ§Ã£o da IndicaÃ§Ã£o em 
MovimentaÃ§Ãµes;2Âº No canto direito da tela clicar em
Nova confirmaÃ§Ã£o;3 Clicar em Ver indicaÃ§Ãµes
aparecerÃ£o todas as indicaÃ§Ãµes recebidas pelo professor;4Âº Marcar o quadrado
relativo Ã  vaga que
estiver interessado e salvar.ApÃ³s a confirmaÃ§Ã£o, a CRE terÃ¡ acesso
para efetuar a liberaÃ§Ã£o, tendo em vista a comprovaÃ§Ã£o dos horÃ¡rios pelo
professor. Caso seja aprovada, o docente receberÃ¡ um e-mail com a informaÃ§Ã£o 
da
liberaÃ§Ã£o e a data de validade. A Unidade Escolar acessarÃ¡ no sistema a
validade das duplas liberadas.Informamos
que nÃ£o Ã© possÃ-vel retroagir validade no novo sistema, sendo de inteira
responsabilidade da U.E. o professor que iniciar a regÃªncia antes de receber a
autorizaÃ§Ã£o da CRE.Na tela inicial do
portal consta o telefone para eventuais problemas de acesso ao sistema.As
inscriÃ§Ãµes de Dupla RegÃªncia no Sistema
3.0, efetuadas em 2012, nÃ£o servirÃ£o para 2013,servirÃ£o
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apenas para teste.
O professor que desejar fazer dupla regÃªncia em 2013 deverÃ¡ se inscrever
a partir de janeiro/2013.
No portal, irÃ¡ aparecer na tela:
"InscriÃ§Ã£o de docente" - 2013-Processo 2013.
Atenciosamente,MÃ´nica Miranda Equipe E/SUBE/6/CRE/GRH
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atendimento-de-educacao-especial-na.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 21 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Atendimento de EducaÃ§Ã£o Especial na EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes
legais e considerando:

as disposiÃ§Ãµes da Lei Federal nÂº 9.394, de 20 de dezembro de1996;
 o Decreto Federal n 7.611, de 01/11/2011, que propÃµe o
acesso ao Sistema Regular de Ensino das pessoas com deficiÃªncia;

a ResoluÃ§Ã£o n 02, de 11/09/2001, da CÃ¢mara de EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica do
Conselho Nacional de EducaÃ§Ã£o, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a
EducaÃ§Ã£o Especial na EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica;

o Decreto Municipal n.Âº 18.291, de 29/12/1999, que implanta o Sistema
Municipal de Ensino na Cidade do Rio de Janeiro;
 a DeliberaÃ§Ã£o
nÂº 22, de 03/08/2012, deste Conselho;

o Documento MEC/SEESP, que dispÃµe sobre a PolÃ-tica Nacional de EducaÃ§Ã£o
Especial na Perspectiva da EducaÃ§Ã£o Inclusiva;
a Nota TÃ©cnica n
62/2011/MEC/SECADI/DPEE, que orienta os Sistemas Municipais de Ensino sobre o
cumprimento do Decreto n 7.611, de 16/11/2011; e
 a polÃ-tica implantada pela Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o, por meio do Instituto Municipal Helena Antipoff ;

DELIBERA:

Art.1Âº A inclusÃ£o escolar na EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© entendida
pela garantia de matrÃ-cula e pela permanÃªncia, sem qualquer tipo de
discriminaÃ§Ã£o, de todas as crianÃ§as na faixa etÃ¡ria da EducaÃ§Ã£o Infantil.
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Art.2Âº As instituiÃ§Ãµes devem prover o atendimento
educacional especializado dos alunos, preferencialmente, nas turmas comuns.

ParÃ¡grafo Ãšnico Ã‰ recomendÃ¡vel o atendimento de atÃ© 5%
(cinco por cento) do nÃºmero total de alunos existentes no estabelecimento, nÃ£o
excedendo 2 (duas) crianÃ§as por grupamento, respeitando-se a mesma Ã¡rea de
deficiÃªncia, ficando a critÃ©rio da DireÃ§Ã£o da instituiÃ§Ã£o a ampliaÃ§Ã£o de
cada
um destes quantitativos.

Art.3Âº Os Projetos PolÃ-tico-PedagÃ³gicos e os Regimentos
Escolares dos estabelecimentos de ensino devem prever atividades, recursos e
espaÃ§os que acolham todas as crianÃ§as de forma satisfatÃ³ria, incluindo-se
aquelas que apresentam deficiÃªncias, transtornos globais do desenvolvimento ou
altas habilidades/superdotaÃ§Ã£o.

ParÃ¡grafo Ãšnico O Regimento Escolar Ã© o instrumento que deve
especificar, detalhadamente, a forma como se darÃ¡ o atendimento educacional
especializado.

Art.4 O atendimento educacional serÃ¡ feito em classes,
instituiÃ§Ãµes ou serviÃ§os especializados, sempre que, em funÃ§Ã£o das 
condiÃ§Ãµes
especÃ-ficas dos alunos, nÃ£o for possÃ-vel a sua integraÃ§Ã£o nas classes 
comuns de
ensino regular.

Art.5Âº Ã€ instituiÃ§Ã£o compete manter em seu Quadro Permanente,
dentre os docentes, um profissional especializado em EducaÃ§Ã£o Especial,
como orientador das adequaÃ§Ãµes do trabalho escolar Ã s caracterÃ-sticas do 
aluno
com deficiÃªncia, transtornos globais do desenvolvimento ou altas
habilidades/superdotaÃ§Ã£o.
1Âº Entende-se como profissional especializado aquele:

I. formado em curso Normal com
Estudos Adicionais em
 EducaÃ§Ã£o Especial, ou;

II. formado
em Faculdade de Pedagogia, com habilitaÃ§Ã£o em EducaÃ§Ã£o Especial,
ou;

III. portador
de certificado de pÃ³s-graduaÃ§Ã£o stricto sensu ou lato sensu em EducaÃ§Ã£o 
Especial
ou EducaÃ§Ã£o Inclusiva, ou;

IV. que
comprovar experiÃªncia de 10 (dez) anos em EducaÃ§Ã£o Especial
em estabelecimentos de ensino autorizados, ou;
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V. que comprovar experiÃªncia
de 10 (dez) anos, com atualizaÃ§Ã£o em cursos de formaÃ§Ã£o continuada em 
EducaÃ§Ã£o Especial.
 2Âº A partir da publicaÃ§Ã£o desta DeliberaÃ§Ã£o, somente serÃ£o
autorizados estabelecimentos que apresentem o profissional de que trata o
caput.
 3Âº Os estabelecimentos de ensino jÃ¡ autorizados, que nÃ£o
possuam o profissional mencionado no caput, terÃ£o o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de publicaÃ§Ã£o desta DeliberaÃ§Ã£o, para se
adequarem.

Art.6Âº A instituiÃ§Ã£o deve prover os grupamentos com
mobiliÃ¡rio, brinquedos e materiais pedagÃ³gicos apropriados Ã s deficiÃªncias,
transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotaÃ§Ã£o.

Art.7 A instituiÃ§Ã£o e a famÃ-lia deverÃ£o atuar em harmonia
no atendimento Ã  crianÃ§a, considerando seu bem estar fÃ-sico e emocional.
1Âº Compete Ã  instituiÃ§Ã£o:
 I.
estabelecer o horÃ¡rio de permanÃªncia da crianÃ§a e o atendimento pedagÃ³gico; 
e II.
definir as estratÃ©gias no Ã¢mbito de sua competÃªncia, quando de posse das
informaÃ§Ãµes trazidas pela famÃ-lia.
 2Âº Compete Ã  famÃ-lia:
 I.
estabelecer o intercÃ¢mbio entre as informaÃ§Ãµes oriundas dos profissionais que
assistem a crianÃ§a e a instituiÃ§Ã£o; e
 II.prover os demais atendimentos
complementares necessÃ¡rios ao seu pleno desenvolvimento.

Art.8 SerÃ¡ admitido monitor ou cuidador para auxiliar as
crianÃ§as que necessitarem de apoio constante nas atividades de higiene,
alimentaÃ§Ã£o, locomoÃ§Ã£o, dentre outras, que exijam auxÃ-lio constante no
cotidiano escolar.

ParÃ¡grafo Ãšnico Cabe ao estabelecimento de ensino definir, em seu Regimento 
Escolar,
as responsabilidades pertinentes a este profissional, assim como a sua 
atuaÃ§Ã£o,
apresentando-as Ã s famÃ-lias responsÃ¡veis, antecipadamente, ao ingresso do 
menor
na instituiÃ§Ã£o.

Art.9 A partir da publicaÃ§Ã£o desta DeliberaÃ§Ã£o, somente
serÃ£o autorizados estabelecimentos que apresentem instalaÃ§Ãµes fÃ-sicas 
adequadas
Ã  EducaÃ§Ã£o Especial, sem barreiras arquitetÃ´nicas em suas Ã¡reas internas e
externas, levando em consideraÃ§Ã£o as necessidades da faixa etÃ¡ria atendida.

Art.10 Os estabelecimentos de ensino jÃ¡ autorizados deverÃ£o
remover as eventuais barreiras arquitetÃ´nicas mencionadas no artigo anterior no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicaÃ§Ã£o desta
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DeliberaÃ§Ã£o.

Art.11 Os estabelecimentos que desejarem funcionar como
prestadores de serviÃ§os educacionais, voltados, exclusivamente, para
atendimento a crianÃ§as com deficiÃªncias, transtornos globais do 
desenvolvimento
ou altas habilidades/superdotaÃ§Ã£o na faixa etÃ¡ria da EducaÃ§Ã£o Infantil, 
deverÃ£o
ser autorizados nos mesmos moldes dos demais que atendem Ã  referida faixa
etÃ¡ria.

Art.12 Esta DeliberaÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua
publicaÃ§Ã£o, revogadas as disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio, em especial a 
DeliberaÃ§Ã£o nÂº
11/2004 deste Conselho.
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 Ato de Investidura X EstÃ¡gio ProbatÃ³rio

ApÃ³s aprovaÃ§Ã£o em concurso pÃºblico, o MunicÃ-pio do Rio de Janeiro publica 
em D.O. o Provimento de Cargo e o servidorapÃ³s tomar posse recebeoAto de 
Investiduraonde consta sua nomeaÃ§Ã£o para o cargo alcanÃ§ado.
Durante os trÃªs primeiros anos de serviÃ§o, o servidornÃ£o Ã© estÃ¡vel.

De acordo com a Lei 94 de 14/03/79, emenda Constitucional nÂº 19 de 05/06/98, 
Art. 1Âº, os servidoressÃ£o estÃ¡veisapÃ³s trÃªs anos de efetivo exercÃ-cio.
Com o Decreto " N " nÂº: 18.253 de 16 de dezembro de 1999, ParÃ¡grafo 1Âº, ficam
asComissÃµes de EstÃ¡gio ProbatÃ³rioinstituÃ-das para avaliaÃ§Ã£o de servidores 
- estagiÃ¡rios municipais obrigadas a fazer expressa menÃ§Ã£o formal, nos atos 
de confirmaÃ§Ã£o no ServiÃ§o PÃºblico dos que forem julgados aptos.

Todos os tipos de afastamentos ( exceto afastamento pelo TRE) deverÃ£o ser 
descontados.
No Art. 1Âº  2Âº do Decreto 15.730 de 7/5/1997, consta: " nÃ£o serÃ£o computados
lapso temporais que nÃ£o sejam dereal exercÃ-cio do cargo,salvo os dias de 
repouso semanal remunerado e o perÃ-odo de gozo de fÃ©rias anuais".
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O Centro de Estudos e AÃ§Ãµes SolidÃ¡rias da MarÃ© - CEASM contrata 
profissionais para atuaÃ§Ã£o no Museu da MarÃ©:

Arquivologista - graduaÃ§Ã£o em arquivologia
MuseÃ³logo(a) - graduaÃ§Ã£o em museologia
Pesquisador(a) - graduaÃ§Ã£o em histÃ³ria, ciÃªncias sociais ou geografia

Carga horÃ¡ria: 20h/semanais

PerÃ-odo: 18 meses

Enviar currÃ-culo atÃ© 16/12/12 para o endereÃ§o eletrÃ´nico:
ceasmmuseudamare@gmail.com

SÃ-ntese do Projeto:

Pretende o desenvolvimento do Plano MuseolÃ³gico, contemplando o programa 
institucional, de acervos, de exposiÃ§Ã£o, educativo cultural, pesquisa e 
divulgaÃ§Ã£o. Envolve vÃ¡rios nÃºcleos sendo sua base a exposiÃ§Ã£o de longa 
duraÃ§Ã£o, desdobrando-se em outras aÃ§Ãµes: organizaÃ§Ã£o do acervo documental;
pesquisa em histÃ³ria oral; contadores de histÃ³rias, alÃ©m da realizaÃ§Ã£o de 
outros eventos diversos como exposiÃ§Ãµes itinerantes, seminÃ¡rios, oficinas e 
produÃ§Ã£o de material temÃ¡tico.
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terÃ§a-feira, 4 de dezembro de 2012
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DELIBERAÃ‡ÃƒO E/CME NÂº24, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012 Fixa normas para o 
atendimento de crianÃ§as portadoras de deficiÃªncias nas creches e prÃ©-escolas,
e dÃ¡ outras providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais e 
considerando: as disposiÃ§Ãµes da Lei Federal nÂº 9.394, de 20 de dezembro 
de1996; o Decreto Federal n 7.611, de 01/11/2011, que propÃµe o acesso ao 
Sistema Regular de Ensino das pessoas com deficiÃªncia;. a ResoluÃ§Ã£o n 02, de 
11/09/2001, da CÃ¢mara de EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica do Conselho Nacional de EducaÃ§Ã£o,
que estabelece as Diretrizes Nacionais para a EducaÃ§Ã£o Especial na EducaÃ§Ã£o 
BÃ¡sica; o Decreto Municipal n.Âº 18.291, de 29/12/1999, que implanta o Sistema 
Municipal de Ensino na Cidade do Rio de Janeiro; o Documento MEC/SEESP, que 
dispÃµe sobre a PolÃ-tica Nacional de EducaÃ§Ã£o Especial na Perspectiva da 
EducaÃ§Ã£o Inclusiva; a Nota TÃ©cnica n 62/2011/MEC/SECADI/DPEE, que orienta os 
Sistemas Municipais de Ensino sobre o cumprimento do Decreto n 7.611, de 
16/11/2011; e a polÃ-tica implantada pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, 
por meio do Instituto Municipal Helena Antipoff ;DELIBERA:Art.1Âº A inclusÃ£o 
escolar na EducaÃ§Ã£o Infantil Ã© entendida pela garantia de matrÃ-cula e pela 
permanÃªncia, sem qualquer tipo de discriminaÃ§Ã£o, de todas as crianÃ§as na 
faixa etÃ¡ria da EducaÃ§Ã£o Infantil.Art.2Âº As instituiÃ§Ãµes devem prover o 
atendimento educacional especializado dos alunos, preferencialmente, nas turmas 
regulares.ParÃ¡grafo Ãšnico Ã‰recomendÃ¡velo atendimento a 5% (cinco por cento) 
do nÃºmero total de alunos existentes no estabelecimento, nÃ£o excedendo 2 
(duas) crianÃ§as por grupamento, respeitando-se a mesma Ã¡rea de deficiÃªncia, 
ficando a critÃ©rio da DireÃ§Ã£o da instituiÃ§Ã£o a ampliaÃ§Ã£o de cada um 
destes quantitativos.Art.3Âº Os Projetos PolÃ-tico-PedagÃ³gicos e os Regimentos 
Escolares dos estabelecimentos de ensino devem prever atividades, recursos e 
espaÃ§os que acolham todas as crianÃ§as de forma satisfatÃ³ria, incluindo-se 
aquelas que apresentam deficiÃªncias, transtornos globais do desenvolvimento ou 
altas habilidades/superdotaÃ§Ã£o.ParÃ¡grafo Ãšnico O Regimento Escolar Ã© o 
instrumento que deve especificar, detalhadamente, a forma como se darÃ¡ o 
atendimento educacional especializado.Art.4 O atendimento educacional serÃ¡ 
feito em classes, escolas ou serviÃ§os especializados, sempre que, em funÃ§Ã£o 
das condiÃ§Ãµes especÃ-ficas dos alunos, nÃ£o for possÃ-vel a sua integraÃ§Ã£o 
nas classes comuns de ensino regular.Art.5Âº Ã€ instituiÃ§Ã£o compete manter em 
seu Quadro Permanente, dentre os docentes, um profissional especializado em 
EducaÃ§Ã£o Especial, como orientador das adequaÃ§Ãµes do trabalho escolar Ã s 
caracterÃ-sticas do aluno com deficiÃªncia.1Âº Entende-se como profissional 
especializado aquele: I. formado em curso Normal com Estudos Adicionais em 
EducaÃ§Ã£o Especial,ou; II. formado em Faculdade de Pedagogia, com habilitaÃ§Ã£o
em EducaÃ§Ã£o Especial,ou; III. portador de certificado de pÃ³s-graduaÃ§Ã£o 
stricto sensu ou lato sensu em EducaÃ§Ã£o Especial ou EducaÃ§Ã£o Inclusiva,ou; 
IV. que comprovar experiÃªncia de 10 (dez) anos em EducaÃ§Ã£o Especial em 
estabelecimentos de ensino autorizados,ou; V. que comprovar experiÃªncia de 10 
anos, com atualizaÃ§Ã£o em cursos de formaÃ§Ã£o continuada em EducaÃ§Ã£o 
Especial. 2Âº A partir da publicaÃ§Ã£o desta DeliberaÃ§Ã£o, somente serÃ£o 
autorizados estabelecimentos que apresentem o profissional de que trata o caput.
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3Âº Os estabelecimentos de ensino jÃ¡ autorizados, que nÃ£o possuam o 
profissional mencionado no caput, terÃ£o o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de publicaÃ§Ã£o desta DeliberaÃ§Ã£o, para se adequarem.Art.6Âº 
A instituiÃ§Ã£o deve prover os grupamentos com mobiliÃ¡rio, brinquedos e 
materiais pedagÃ³gicos apropriados Ã s deficiÃªncias.Art.7 A instituiÃ§Ã£o e a 
famÃ-lia deverÃ£o atuar em harmonia no atendimento Ã  crianÃ§a, considerando seu
bem estar fÃ-sico e emocional.1Âº Compete Ã  instituiÃ§Ã£o: I. estabelecer o 
horÃ¡rio de permanÃªncia da crianÃ§a e o atendimento pedagÃ³gico; e II. definir 
as estratÃ©gias no Ã¢mbito de sua competÃªncia, quando de posse das 
informaÃ§Ãµes trazidas pela famÃ-lia. 2Âº Compete Ã  famÃ-lia: I. estabelecer o 
intercÃ¢mbio entre as informaÃ§Ãµes oriundas dos profissionais que assistem a 
crianÃ§a e a instituiÃ§Ã£o; e II. prover os demais atendimentos complementares 
necessÃ¡rios ao seu pleno desenvolvimento.Art.8 SerÃ¡ admitido monitor ou 
cuidador para auxiliar as crianÃ§as que necessitarem de apoio constante nas 
atividades de higiene, alimentaÃ§Ã£o, locomoÃ§Ã£o, dentre outras, que exijam 
auxÃ-lio constante no cotidiano escolar.ParÃ¡grafo Ãšnico Cabe ao 
estabelecimento de ensino definir, em seu Regimento Escolar, as 
responsabilidades pertinentes a este profissional, assim como a sua atuaÃ§Ã£o, 
apresentando-as Ã s famÃ-lias responsÃ¡veis, antecipadamente, ao ingresso do 
menor na instituiÃ§Ã£o.Art.9 A partir da publicaÃ§Ã£o desta DeliberaÃ§Ã£o, 
somente serÃ£o autorizados estabelecimentos que apresentem instalaÃ§Ãµes 
fÃ-sicas adequadas Ã  EducaÃ§Ã£o Especial, sem barreiras arquitetÃ´nicas em suas
Ã¡reas internas e externas, levando em consideraÃ§Ã£o as necessidades da faixa 
etÃ¡ria atendida.Art.10 Os estabelecimentos de ensino jÃ¡ autorizados deverÃ£o 
remover as eventuais barreiras arquitetÃ´nicas mencionadas no artigo anterior no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicaÃ§Ã£o desta 
DeliberaÃ§Ã£o.Art.11 Os estabelecimentos que desejarem funcionar como 
prestadores de serviÃ§os educacionais, voltados, exclusivamente, para 
deficientes na faixa etÃ¡ria da EducaÃ§Ã£o Infantil, deverÃ£o ser autorizados 
nos mesmos moldes dos demais que atendem Ã  referida faixa etÃ¡ria.Art.12 Esta 
DeliberaÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o, revogadas as 
disposiÃ§Ãµes em contrÃ¡rio, em especial a DeliberaÃ§Ã£o nÂº 11/2004 deste 

 Conselho.CONCLUSÃƒO DO PLENÃRIOA presente DeliberaÃ§Ã£o foi aprovada pelos 
presentes.Ana Celeste Vasconcellos Reis MoraesAna Maria Gomes CezarJurema Regina
Araujo Rodrigues HolperinMarcelo PereiraMaria de Nazareth Machado de Barros 
VasconcellosMariza de Almeida MoreiraMariza Lomba Pinguelli RosaRegina Helena 
Diniz BomenyRita Marisa Ribes PereiraRoberto Guarda MartinsSÃ©rgio SodrÃ© 
PeÃ§anha
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GerÃªncia de PerÃ-cias MÃ©dicas da Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o.O 

 SECRETÃRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor,CONSIDERANDO a adoÃ§Ã£o de procedimentos 
transitÃ³rios para a concessÃ£o de afastamento aos servidores municipais, por 
motivo de licenÃ§a para tratamento de saÃºde, conforme disposto na ResoluÃ§Ã£o 
SMA nÂº 1.767, de 25/10/2012 eCONSIDERANDO a necessidade de garantir o adequado 
funcionamento da GerÃªncia de PerÃ-cias MÃ©dicas na transiÃ§Ã£o de turno dos 
mÃ©dicos peritos, sem prejuÃ-zo aos servidores em processo de 
atendimento,RESOLVEArt. 1Âº Alterar o artigo 1Âº da ResoluÃ§Ã£o SMA NÂº 1.544, 
que passa a ter a seguinte redaÃ§Ã£o:Art. 1Âº Estabelecer o horÃ¡rio de 
11h30Ã s12h30 para o intervalo no atendimento da GerÃªncia de PerÃ-cias MÃ©dicas
da Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, no qual serÃ¡ processada a 
documentaÃ§Ã£o de controle dos atendimentos e a troca de turno entre os peritos 
da manhÃ£ e da tarde.Art. 2 Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua 
publicaÃ§Ã£o.
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segunda-feira, 17 de dezembro de 2012 3:41INSTITUTO DE PREVIDÃŠNCIA E 
  ASSISTÃŠNCIA DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO- PREVI-RIODIÃRIO OFICIAL de 17 de 

dezembro de 2012COMUNICADOO Instituto deposita, nesta segunda-feira (17), nas 
contas dos servidores solicitantes, o primeiro lote de pagamentos necessÃ¡rios 
para a renovaÃ§Ã£o do Previ-Rio BilÃ-ngue, no primeiro semestre de 2013. No 
valor individual de R$ 567, e, global, de R$ 4.116.420, este lote Ã© o primeiro 
referente Ã queles servidores que jÃ¡ efetuaram a sua renovaÃ§Ã£o e beneficiarÃ¡
7.260 estudantes inscritos no programa.O prazo para renovaÃ§Ã£o do Previ-Rio 
BilÃ-ngue, para o primeiro semestre de 2013, comeÃ§ou no Ãºltimo dia 11 e vai 
atÃ© o prÃ³ximo dia 31 de dezembro. A renovaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser 
feita,exclusivamente,pela internet, na pÃ¡gina do Previ-Rio, no 
endereÃ§o:www.rio.rj.gov.br/web/previrio, mediante a impressÃ£o da Carta 
BenefÃ-cio.ApÃ³s a impressÃ£o da carta e o recebimento do pagamento, o segurado 
jÃ¡ poderÃ¡ efetuar a matrÃ-cula de seu dependente, no curso por ele escolhido, 
a partir de hoje, 17 de dezembro, atÃ© 8 de fevereiro de 2013.O servidor pode 
optar entre os diversos cursos conveniados com o Previ-Rio, espalhados pela 
cidade. A lista estÃ¡ na pÃ¡gina do Instituto.O Previ-Rio BilÃ-ngue, que 
financia cursos de inglÃªs para dependentes de servidores municipais, visando o 
preparo da cidade para receber turistas durante a Copa de 2014 e as OlÃ-mpÃ-adas
de 2016, jÃ¡ possui cerca de 20 mil estudantes inscritos.
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O Projeto Curta na Escola realizou o concurso "Procura-se Professor-autor", com 
a parceria do Instituto Paramitas. O professor deveria escolher um dos curtas do
DVD ColeÃ§Ã£o Curta na Escola - Literatura Brasileira, assistir em sala de aula 
e depois relatar como foi a reaÃ§Ã£o dos alunos, ou como o professor trabalhou o
tema do filme junto aos estudantes.Curta na EscolaNo projetoCurta na Escola, 
professores cadastrados compartilham suas vivÃªncias em torno da utilizaÃ§Ã£o 
dos curtas em sala de aula atravÃ©s de comentÃ¡rios, discussÃµes no fÃ³rum e, 
principalmente, do envio de relatos de suas experiÃªncias com a exibiÃ§Ã£o dos 
filmes aos alunos.
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

   PREVI-BILÃNGUE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

  PREVI-BILÃNGUE

Art. 1.Âº O Instituto
de PrevidÃªncia e AssistÃªncia do MunicÃ-pio do Rio de 

Janeiro - PREVI-RIO
promoverÃ¡ a renovaÃ§Ã£o da matrÃ-cula dos dependentes de servidores
estatutÃ¡rios ativos e inativos segurados do Fundo 

Especial de PrevidÃªncia
do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro - FUNPREVI, beneficiÃ¡rios do
auxÃ-lio educaÃ§Ã£o destinado ao custeio de cursos de inglÃªs 

em instituiÃ§Ãµes de
 ensino credenciadas - PREVI-RIO BILÃNGUE - nos 

termos do disposto no
art. 10, II, da Lei 3.344/2001.

DA RENOVAÃ‡ÃƒO
Art. 2.Âº Para a

 efetivaÃ§Ã£o da renovaÃ§Ã£o do PREVI-RIO BILÃNGUE serÃ£o 

observadas as seguintes
condiÃ§Ãµes cumulativamente:
I - Quanto ao segurado:
a) ser servidor
estatutÃ¡rio ativo ou inativo da AdministraÃ§Ã£o Direta, AutÃ¡rquica
ou Fundacional, da CÃ¢mara ou do Tribunal de Contas do MunicÃ-pio 

do Rio de Janeiro;
b) nÃ£o estar em dÃ©bito
com o PREVI-RIO/FUNPREVI;
c) constar da folha de
pagamento dos respectivos Ã³rgÃ£os nos quais possua matrÃ-cula;
II - Quanto ao
dependente:
a) constar do cadastro
informatizado como dependente, onde o servidor 
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esteja lotado, com as
informaÃ§Ãµes referentes Ã  data de nascimento e grau 

de parentesco com o
segurado.
ParÃ¡grafo Ãºnico. SerÃ¡
de inteira responsabilidade do segurado a correta 

informaÃ§Ã£o quanto aos
seus dados e de seus dependentes constantes do 

cadastro analisado,
cabendo ao servidor a atualizaÃ§Ã£o e correÃ§Ã£o dessas 

informaÃ§Ãµes junto ao
Ã³rgÃ£o setorial de recursos humanos.
b) estar matriculado em
uma das instituiÃ§Ãµes de ensino credenciadas.

 CAPÃTULO III
 DA CARTA-BENEFÃCIO

Art. 3.Âº A
Carta-BenefÃ-cio Ã© o documento, emitido pelo PREVI-RIO, que 

comprova a renovaÃ§Ã£o
 do PREVI-RIO BILÃNGUE, devendo ser apresentada junto Ã s

instituiÃ§Ãµes de ensino cadastradas para a efetivaÃ§Ã£o da renovaÃ§Ã£o
de matrÃ-cula nos cursos ministrados pelas mesmas. 1.Âº A
Carta-BenefÃ-cio vincula-se ao servidor e serÃ¡ emitida em seu 

nome, contendo, ainda,
os dados dos dependentes beneficiÃ¡rios. 2.Âº Todo servidor
que atenda as condiÃ§Ãµes descritas no artigo 2Âº, deverÃ¡ emitir a
sua Carta-BenefÃ-cio via internet no endereÃ§o http://www.rio.
rj.gov.br/web/previrio.
Art. 4.Âº A
Carta-BenefÃ-cio vigorarÃ¡ pelo prazo de validade indicado na 

mesma, durante o qual o
segurado e os dependentes que fizerem jus ao 

 PREVI-RIO BILÃNGUE
deverÃ£o comparecer a um dos estabelecimentos 

credenciados para
realizar a rematrÃ-cula no curso.
ParÃ¡grafo Ãºnico.
Findo o prazo sem que o segurado e seus dependentes 

tenham comparecido a
uma instituiÃ§Ã£o credenciada e realizado a respectiva renovaÃ§Ã£o de
matrÃ-cula, a Carta-BenefÃ-cio perderÃ¡ sua validade, 
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cancelando-se os
direitos ao custeio do curso.

 CAPÃTULO IV
DAS OBRIGAÃ‡Ã•ES E DO
FORMATO DOS CURSOS
Art. 5.Âº Os cursos
oferecidos aos dependentes dos segurados deverÃ£o 

obedecer Ã s seguintes
condiÃ§Ãµes mÃ-nimas:
I - disponibilizar o
nÃºmero de vagas suficientes por semestre aos dependentes dos
servidores municipais distribuÃ-das por suas unidades de forma 

capaz de atender aos
interesses dos segurados e de seus dependentes, 

individualmente ou
atravÃ©s de consÃ³rcio;
II - as instituiÃ§Ãµes
de ensino cadastradas deverÃ£o, individualmente ou atravÃ©s de
consÃ³rcio, disponibilizar vagas em turmas regulares, podendo abrir 

turmas especÃ-ficas
para atendimento aos dependentes dos servidores;
III - duraÃ§Ã£o de 3
(trÃªs) anos e meio, em mÃ³dulos semestrais;
IV - mÃ-nimo de duas
horas de duraÃ§Ã£o semanal, com carga horÃ¡ria de 

pelo menos 36 horas por
semestre;
V - oferta de horÃ¡rios
no perÃ-odo compreendido entre segunda a sÃ¡bado, 

de 7 (sete) Ã s 22
(vinte e duas) horas;
VI - fornecer todo
material didÃ¡tico no inÃ-cio de cada mÃ³dulo, idÃªntico ao 

utilizado pelo curso
regular;
VII - avaliaÃ§Ã£o antes
do inÃ-cio do curso e ao final de cada semestre, para 

aferir a fluÃªncia e o
domÃ-nio do idioma;
VIII - disponibilizar
ao PREVI-RIO controle de entrega de material, caso 

seja solicitado; e
IX - apresentar Ã 
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fiscalizaÃ§Ã£o do PREVI-RIO a frequÃªncia final do mÃ³dulo 

e os resultados obtidos
por cada aluno, atravÃ©s de site disponibilizado 

pelo Instituto. 1.Âº A obrigaÃ§Ã£o
descrita no item IX deverÃ¡ ser disponibilizada ao PREVI-
-RIO atÃ© o quinto dia
apÃ³s o tÃ©rmino de cada semestre. 2.Âº SerÃ¡ permitido
aos alunos procederem ao trancamento do curso, 

uma Ãºnica vez, ao
final de um dos mÃ³dulos semestrais, por atÃ© um semestre, podendo,
em consequÃªncia, concluir o curso em quatro anos, 

sem que incorra em
 perda do PREVI-RIO BILÃNGUE. 3.Âº Sem prejuÃ-zo

do disposto no  7.Âº do artigo 10 desta Portaria, o 

aluno que, ao final do
semestre, apresentar frequÃªncia inferior a 75% 

(setenta e cinco por
cento) das aulas nÃ£o poderÃ¡ renovar sua matrÃ-cula 

no(s) semestre(s)
 subsequente(s), perdendo o direito ao PREVI-RIO BILÃNGUE, exceto em

casos de doenÃ§a ou outro motivo comprovadamente 

alheio ao seu poder de
decisÃ£o. 4.Âº Excetua-se o
aluno a que se refere o parÃ¡grafo anterior, que apresentar
frequÃªncia entre 60% (sessenta por cento) e 75% (setenta e cinco 

por cento) com
aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento). 5.Âº SerÃ¡ fornecido
ao aluno, ao final do curso, certificado que comprove 

sua aprendizagem.
 CAPÃTULO V

DA RENOVAÃ‡ÃƒO DE
 MATRÃCULA

Art. 6.Âº O segurado
poderÃ¡ escolher livremente, dentre as instituiÃ§Ãµes credenciadas
pelo PREVI-RIO, o local onde seus dependentes cursarÃ£o o 

ensino objeto desta
Portaria.
ParÃ¡grafo Ãºnico. O
PREVI-RIO disponibilizarÃ¡ em seu site a lista dos estabelecimentos
onde o segurado poderÃ¡ efetuar a renovaÃ§Ã£o de matrÃ-cula 
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de seus dependentes.
Art. 7Âº. O segurado
poderÃ¡ efetuar a renovaÃ§Ã£o de matrÃ-cula de seus dependentes no
curso por ele escolhido, com a documentaÃ§Ã£o exigida pela 

InstituiÃ§Ã£o
credenciada acompanhada da Carta-BenefÃ-cio, documento de 

identidade e CPF, no
perÃ-odo estipulado em Edital PREVI-RIO, respeitando a validade da
Carta-BenefÃ-cio, conforme descrito no artigo 4Âº.
Art. 8Âº. O PREVI-RIO
disponibilizarÃ¡ Ã s instituiÃ§Ãµes credenciadas acesso ao site
contendo as informaÃ§Ãµes referentes ao nome completo e nÃº-
mero de CPF do servidor
contemplado, bem como nome do dependente 

constante da
Carta-BenefÃ-cio. 1.Âº O
estabelecimento da instituiÃ§Ã£o de ensino onde ocorrer a renova-
Ã§Ã£o de matrÃ-cula
serÃ¡ responsÃ¡vel pela conferÃªncia, junto ao banco de 

dados disponibilizado
pelo PREVI-RIO, da documentaÃ§Ã£o entregue pelo 

servidor. 2.Âº O
estabelecimento da instituiÃ§Ã£o de ensino onde ocorrer a renovaÃ§Ã£o

de matrÃ-cula deverÃ¡
inserir imediatamente no site do PREVI-RIO a confirmaÃ§Ã£o da mesma,
a fim de que a vaga seja bloqueada no sistema, utilizando, para este
fim, o nÃºmero da Carta-BenefÃ-cio entregue pelo servidor.
Art. 9Âº. As
instituiÃ§Ãµes de ensino da lÃ-ngua inglesa, credenciadas junto ao 

PREVI-RIO para
 atendimento do programa PREVI-RIO BILÃNGUE, deverÃ£o remeter ao

Instituto, por meio magnÃ©tico, no prazo de 30 (trinta) dias 

apÃ³s o prazo final
para a efetivaÃ§Ã£o da renovaÃ§Ã£o de matrÃ-cula, a relaÃ§Ã£o 

dos matriculados
 beneficiÃ¡rios do PREVI-RIO BILÃNGUE.

 CAPÃTULO VI
DO VALOR DO PREVI-RIO

 BILÃNGUE
Art. 10. O PREVI-RIO

 BILÃNGUE serÃ¡ pago atravÃ©s de depÃ³sito em conta 

corrente diretamente
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aos segurados referidos no art. 2Âº. 1.Âº O pagamento do

 PREVI-RIO BILÃNGUE serÃ¡ efetivado de acordo 

com o calendÃ¡rio
estabelecido pelo PREVI-RIO, com observÃ¢ncia das 

disposiÃ§Ãµes deste
artigo e do constante no item II do art. 3Âº do Decreto n.Âº 

35.080, de 03 de
fevereiro de 2012. 2.Âº O valor de que
trata o  1.Âº deste artigo serÃ¡ corrigido anualmente 

com base na variaÃ§Ã£o
acumulada do IPCA-E, com observÃ¢ncia das disposiÃ§Ãµes do 1Âº do
art. 3Âº do Decreto nÂº 33.372, de 28 de janeiro de 2011. 3.Âº O valor pago
aos segurados na forma deste artigo deverÃ¡ ser utilizado integral e
exclusivamente para custeio de curso de inglÃªs ministrado 

aos respectivos
dependentes, sob as penas da Lei. 4.Âº O PREVI-RIO
poderÃ¡ exigir dos respectivos segurados, a qualquer tempo,
comprovaÃ§Ã£o de renovaÃ§Ã£o de matrÃ-cula e frequÃªncia nos 

cursos de inglÃªs. 5.Âº NÃ£o havendo a
comprovaÃ§Ã£o da utilizaÃ§Ã£o dos recursos oriundos do 

 PREVI-RIO BILÃNGUE na
forma estabelecida nos  3Âº, 4Âº deste artigo, o 

valor pago ao servidor
de acordo com o disposto no  1Âº serÃ¡ integralmente 

descontado em folha nos
meses subsequentes, sem prejuÃ-zo da cobranÃ§a 

de eventuais acrÃ©scimos
e da imposiÃ§Ã£o de penalidade de natureza disciplinar, cÃ-vel e
penal, conforme o caso, e de eventuais perdas e danos. 6.Âº Eventuais
descontos concedidos pelas instituiÃ§Ãµes de ensino reverterÃ£o
exclusivamente em favor do PREVI-RIO, de forma que deverÃ£o ser 

devolvidos ao
PREVI-RIO, sendo facultada eventual compensaÃ§Ã£o. 7.Âº Sem prejuÃ-zo
do disposto nos  3Âº e 4.Âº do art. 5.Âº, o aluno que, ao 

final do semestre, nÃ£o
apresentar a frequÃªncia e aproveitamento mÃ-nimos 

exigidos, deverÃ¡
devolver ao PREVI-RIO, de forma pro rata, pelo perÃ-odo 
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nÃ£o frequentado, o
valor pago na forma do  1.Âº deste artigo.

 CAPÃTULO VII
 DA PERDA DA MATRÃCULA

DE SERVIDOR
Art. 11. A perda da
condiÃ§Ã£o de servidor pÃºblico municipal do regime 

estatutÃ¡rio resultarÃ¡
 no cancelamento do PREVI-RIO BILÃNGUE.

ParÃ¡grafo Ãºnico. NÃ£o
caberÃ¡ o cancelamento se o servidor exonerado de cargo efetivo,
ininterruptamente, assumir outro nos quadros funcionais do MunicÃ-pio
do Rio de Janeiro, sem que ocorra a perda da condiÃ§Ã£o de segurado.
Art. 12. Considera-se
como data da perda da matrÃ-cula a do ato devidamente publicado no
DiÃ¡rio Oficial do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro.

 CAPÃTULO VIII
DA MIGRAÃ‡ÃƒO
Art. 13. Ao tÃ©rmino de
cada mÃ³dulo serÃ¡ dada ao aluno a possibilidade 

de troca de unidade
e/ou horÃ¡rio de aula dentro da mesma instituiÃ§Ã£o de 

ensino ou filial.
ParÃ¡grafo Ãšnico. A
instituiÃ§Ã£o credenciada nÃ£o poderÃ¡ obrigar o aluno a 

trocar de unidade de
ensino ou filial, salvo mediante prÃ©via e expressa 

anuÃªncia de seu
responsÃ¡vel.
Art. 14. SerÃ¡ tambÃ©m
admitida, ao final de cada semestre, a mudanÃ§a do 

aluno para outra
instituiÃ§Ã£o de ensino credenciada, devendo ser seguidos 

todos os procedimentos
definidos para efetivaÃ§Ã£o da matrÃ-cula anterior.

 CAPÃTULO IX
DISPOSIÃ‡Ã•ES FINAIS
Art. 15. CaberÃ¡ ao
segurado manter atualizada a base de dados que diga 

respeito Ã s suas
condiÃ§Ãµes pessoais e funcionais, bem como a de seus 

dependentes, para todos
os fins do presente Programa e desta Portaria.
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Art. 16. O PREVI-RIO
poderÃ¡, a qualquer tempo, estabelecer mecanismos de controle,
exigindo do segurado e seus dependentes a apresentaÃ§Ã£o de
documentos que confirmem informaÃ§Ãµes prestadas pelos
estabelecimentos credenciados ou possam aferir a qualidade dos cursos

ministrados pelas
instituiÃ§Ãµes de ensino credenciadas.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
procedimentos-para-o-final-do-ano.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROCEDIMENTOS PARA O FINAL DO ANO LETIVO DE 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Assunto: PROCEDIMENTOS PARA O FINAL DO
ANO LETIVO DE 2012
Sr(a).
Coordenador(a) de E/SUBE/CRESr(a).
Assessor(a) de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRESr(a).
Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr(a).
Diretor(a) de Unidade Escolar
 Apresentamos os procedimentos a
serem adotados ao final deste ano letivo, de modo a minimizar, ao mÃ¡ximo, erros
de lanÃ§amento de dados e garantir a fidedignidade dos resultados da avaliaÃ§Ã£o
escolar e a confiabilidade dos documentos (HistÃ³rico Escolar e Boletim Escolar)
entregues aos responsÃ¡veis e alunos.1. CONSELHOS DE CLASSE:
a) 4Âº COC: 30 de novembro a 04 de
dezembro.-
Neste COC, lanÃ§am-se, normalmente, a frequÃªncia e as notas dos alunos, e 
define-se
sua situaÃ§Ã£o final, lembrando que Ã© o
CONCEITO GLOBAL que aponta a aprovaÃ§Ã£o do aluno ou seu encaminhamento Ã  2Âª
Ã©poca.OBS.: O 3Âº Ano NCM (cÃ³digo 86)
continuarÃ¡ em aula normal atÃ© o 5Âº COC quando serÃ£o lanÃ§ados conceito, 
notas e
frequÃªncia.- A
atribuiÃ§Ã£o do CONCEITO GLOBAL estÃ¡ estabelecida na ResoluÃ§Ã£o SME nÂº 1123, 
de 24
de janeiro de 2011, em seus artigos 2Âº e 3Âº e respectivos parÃ¡grafos, e na
DeliberaÃ§Ã£o E/CME nÂº 19, de 17 de marÃ§o de 2009, em seus artigos 2Âº 
(parÃ¡grafo
Ãºnico) e 3Âº. (Ver Anexo I e ler item 3 desta Circular.) ATENÃ‡ÃƒO: Este anexo 
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deve ser entregue
aos professores atÃ© o dia do 4Âº COC, devendo ser analisado no inÃ-cio do 2Âº
momento deste COC.-
SerÃ¡ encaminhado Ã  2Âª Ã©poca todo aluno
que receber Conceito Global I no 4Âº COC, independentemente de sua frequÃªncia; 
no caso do 6Âº ao 9Âº Ano, o
aluno farÃ¡ 2Âª Ã©poca apenas nas disciplinas em que ficar com mÃ©dia final
inferior a 5,0. NÃ£o hÃ¡ limite de disciplinas para ir Ã  2Âª Ã©poca.ATENÃ‡ÃƒO: 
A escola deve ter muito cuidado
ao divulgar os resultados deste COC aos alunos, para que nenhum aluno seja
prejudicado em seu direito Ã  2Âª Ã©poca.
SUGESTÃ•ES:- Para diminuir a
possibilidade de erros nos resultados deste COC, sugerimos que, conforme os
professores entreguem suas mÃ©dias do bimestre, estas jÃ¡ sejam lanÃ§adas no 
SCA/SGA,
de forma que, emitindo-se o relatÃ³rio prÃ³prio, jÃ¡ se tenham as mÃ©dias dos
alunos nas disciplinas no momento do 4Âº COC.- As
notas das provas bimestrais devem estar jÃ¡ inseridas no SCA, de forma a
agilizar o fechamento do ano letivo no sistema.-
Realizar, sempre que possÃ-vel, o COC no 1Âº dia previsto.- Emitir o listÃ£o 
apÃ³s o fechamento do
4Âº COC, para conferÃªncia.
b) 5Âº COC: 19 de dezembro.
-
Neste COC, define-se a situaÃ§Ã£o final dos alunos encaminhados Ã  2Âª Ã©poca:
aprovaÃ§Ã£o ou reprovaÃ§Ã£o. Reafirmamos a importÃ¢ncia de atenÃ§Ã£o aos 
critÃ©rios de
atribuiÃ§Ã£o desse conceito aos alunos.-
Neste COC, lanÃ§am-se: do 1Âº ao 5Âº Ano, a
frequÃªncia, a mÃ©dia do professor na 2Âª Ã©poca e o Conceito Global; do 6Âº ao 
9Âº
Ano, a frequÃªncia, a mÃ©dia obtida na 2Âª Ã©poca na disciplina e o Conceito
Global.- Lembramos
que, neste COC, se fecha a frequÃªncia de
todos os alunos. Portanto, cuidado
ao divulgar os resultados, pois poderÃ¡ acontecer de um aluno, mesmo obtendo a
mÃ©dia, ser retido por frequÃªncia.- Ao
divulgar os resultados finais, informar
aos alunos e aos responsÃ¡veis do direito ao COC de RECURSOS, cujo prazo de
solicitaÃ§Ã£o vai atÃ© o dia 25 de janeiro
de 2013.-
Fechado o 5Âº COC, inicia-se o processo de ENTURMAÃ‡ÃƒO dos alunos, ou seja, a
indicaÃ§Ã£o do ano de escolaridade ou projeto que cada um cursarÃ¡ em 2013. Este
processo serÃ¡ quase todo automÃ¡tico, porÃ©m hÃ¡ algumas situaÃ§Ãµes que 
deverÃ£o ser
enturmadas manualmente (Ver, com
atenÃ§Ã£o, oQuadro de EnturmaÃ§Ã£o
- Anexo II.).
SUGESTÃ•ES:- TÃ£o logo os professores corrijam as
provas da 2Âª Ã©poca, as notas devem ser inseridas no SCA/SGA.-
Divulgar aos responsÃ¡veis e alunos os resultados emitidos pelo SCA/SGA.- Emitir
listÃ£o da SituaÃ§Ã£o Final, antes
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de fechar o 5Âº COC, para conferÃªncia.
2. LANÃ‡AMENTO DOS PROJETOS ACELERAÃ‡ÃƒO 2,
2A E 3:
No 4Âº COC, serÃ£o lanÃ§adas, normalmente, as
frequÃªncias das disciplinas LÃ-ngua Estrangeira (2 tempos semanais), EducaÃ§Ã£o
FÃ-sica (2 tempos semanais), CEST (1 tempo semanal), MatemÃ¡tica (10 tempos
semanais), CiÃªncias (5 tempos semanais) e Arte (5 tempos semanais). SerÃ£o 
lanÃ§adas notas apenas de LÃ-ngua
Estrangeira e de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica,fechando-se
as mÃ©dias dessas disciplinas. NÃ£o haverÃ¡ lanÃ§amento de Conceito Global no
4Âº COC. 
No 5Âº COC serÃ£o lanÃ§adas as frequÃªncias
das disciplinas LÃ-ngua Estrangeira (2 tempos semanais), EducaÃ§Ã£o FÃ-sica (2
tempos semanais), CEST (1 tempo semanal), MatemÃ¡tica (10 tempos semanais),
CiÃªncias (5 tempos semanais) e Arte (5 tempos semanais), fazendo-se seu 
fechamento, e as notas de MatemÃ¡tica, CiÃªncias e Arte. PoderÃ¡ haver, devido 
ao NOA, alteraÃ§Ã£o das notas de PortuguÃªs, HistÃ³ria,
Geografia, LÃ-ngua Estrangeira e EducaÃ§Ã£o FÃ-sica. HaverÃ¡ lanÃ§amento de 
Conceito Global, que definirÃ¡
a aprovaÃ§Ã£o ou nÃ£o do aluno. SerÃ£o permitidas correÃ§Ãµes da frequÃªncia dos
alunos. Fecha-se a situaÃ§Ã£o final dos
alunos destes projetos, neste COC.
OBS.: Estes projetos (AceleraÃ§Ã£o 2,
2A e 3), assim
como os demais projetos especiais (RealfabetizaÃ§Ã£o - todos - e AceleraÃ§Ã£o 1)
tÃªm aula normal atÃ© 18/12.Para os projetos RealfabetizaÃ§Ã£o (todos) e 
AceleraÃ§Ã£o 1, no 4Âº COC, lanÃ§a-se apenas sua frequÃªncia, mas nÃ£o seu
Conceito Global,e, no 5Âº COC,
lanÃ§am-se sua frequÃªncia e seu conceito
global, fechando-se sua situaÃ§Ã£o
final.ATENÃ‡ÃƒO: - Todo documento (boletim, declaraÃ§Ãµes, histÃ³rico escolar e
certificados) deve ser emitido diretamente
do SCA/SGA, evitando-se erros de situaÃ§Ã£o final do aluno.- A escola, ao entrar
em recesso, deverÃ¡ ter
concluÃ-do todo o processo de lanÃ§amento de dados do 4Âº e do 5Âº COCs, da
enturmaÃ§Ã£o e do remanejamento.- IMPORTANTE: Tanto
no SCA quanto no SGA, todos os COCs estarÃ£o abertos para correÃ§Ã£o de 
eventuais
erros (frequÃªncia, notas e conceitos, inclusive da recuperaÃ§Ã£o) percebidos ao
final do ano letivo. Lembramos, porÃ©m, que qualquer
alteraÃ§Ã£o a ser feita nos COCs 1, 2 e 3 deve ser registrada em Ata, a ser 
feita
no Livro de Atas dos COCs, a qual deve ser assinada pelos professores da turma,
pelo Coordenador PedagÃ³gico e pela DireÃ§Ã£o da UE.
3. ESCLARECIMENTOS SOBRE
APROVAÃ‡ÃƒO/REPROVAÃ‡ÃƒO:Aluno com
Conceito I,
independentemente do nÃºmero de disciplinas em que obteve mÃ©dia anual inferior 
a
5,0, vai para a 2Âª Ã©poca, claro que apenas nessas disciplinas que tanto podem
ser 3, 4 ou atÃ© 8. Ressaltamos a importÃ¢ncia da discussÃ£o, no COC, sobre a
atribuiÃ§Ã£o do Conceito Global do 4Âº COC que Ã© o Conceito Global final do ano
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letivo, para nÃ£o haver situaÃ§Ãµes complicadas, como, por exemplo: o aluno que 
obteve
mÃ©dia inferior a 5,0 em apenas 1 disciplina ficar conceituado com I. Esta
decisÃ£o tem de ser consciente e deve levar em consideraÃ§Ã£o o crescimento 
desse
aluno durante o ano e se ele nÃ£o tem realmente condiÃ§Ãµes de prosseguir seus
estudos no Ano de escolaridade seguinte, apesar da mÃ©dia dessa disciplina.Aluno
conceituado com R no 4Âº COC estÃ¡ aprovado,
independentemente da mÃ©dia das disciplinas e nÃ£o faz 2Âª Ã©poca! O fato de o
aluno ter mÃ©dia inferior a 5,0 numa ou atÃ© em mais disciplinas nÃ£o impede a
aprovaÃ§Ã£o desse aluno. HÃ¡ critÃ©rios para
a atribuiÃ§Ã£o do Conceito Global (ver ResoluÃ§Ã£o SME nÂº 1123 e DeliberaÃ§Ã£o 
CME nÂº
19) que deve ver o aluno em sua totalidade e nÃ£o como se fosse composto por
"gavetas" independentes entre si. Deve-se pesar bem cada situaÃ§Ã£o,
antes de definir a aprovaÃ§Ã£o ou reprovaÃ§Ã£o de um aluno. Ã‰ um ano de vida e 
de
estudo que estÃ¡ em jogo. Vejam este exemplo hipotÃ©tico: um aluno obteve mÃ©dia
inferior a 5 nas 8 disciplinas, sendo que sua menor mÃ©dia foi 4,7. Qual deve
ser o resultado final: aprovado ou reprovado? Ã‰ preciso pesar bem os critÃ©rios
de atribuiÃ§Ã£o do Conceito Global, verificando, principalmente, se esse aluno, 
por tudo o que demonstrou
durante o ano letivo (e aqui o Registro sobre o Aluno Ã© fundamental), tem ou
nÃ£o tem condiÃ§Ãµes de prosseguir seus estudos no prÃ³ximo Ano de escolaridade.
Frisando: esta decisÃ£o que
Ã© coletivatem de ser consciente e deve levar em
consideraÃ§Ã£o o crescimento desse aluno durante o ano. A pergunta bÃ¡sica neste
momento Ã©: o aluno demonstrou
potencialidades para prosseguir seus estudos no Ano de escolaridade seguinte,
apesar da mÃ©dia dessa(s) disciplina(s)?
4. ENVIO DOS ARQUIVOS DOS COCS FINAIS:
21 de dezembro.Para
a organizaÃ§Ã£o dos sistemas SCA e SGA em 2013, Ã© importante ter Ã  mÃ£o a 
Portaria E/SUBE/CED nÂº 10, de 09 de outubro
de 2012.
5. SOLICITAÃ‡ÃƒO: Solicitamos
ciÃªncia desta Circular a toda a comunidade escolar
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Assunto: Semana de CapacitaÃ§Ã£o/2013  - Professores de LÃ-ngua Inglesa.
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Assunto:
Semana de CapacitaÃ§Ã£o/2013 - Professores
de LÃ-ngua Inglesa.Sra.
Coordenadora de E/SUBE/CRESr.(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GEDSr.(a) Gerente de 
E/SUBG/CRE/GRHSr.(a)
Diretor(a) de Unidade Escolar
 Informamos que durante a
Semana de CapacitaÃ§Ã£o de 2013, a capacitaÃ§Ã£o para todos os professores 
regentes de LÃ-ngua Inglesa a ser ministrada pela
Cultura Inglesa serÃ¡ organizada em duas modalidades, de acordo com as
especificaÃ§Ãµes abaixo: Treinamento Inicial - dia 04 de fevereiro - carga 
horÃ¡ria de 04
horas para professores novos que tomaram posse a partir de agosto de 2012 e/ou 
nÃ£o
participaram de nenhuma capacitaÃ§Ã£o anterior.RevitalizaÃ§Ã£o- dias
05, 06 ou 07 de fevereiro - carga horÃ¡ria de 4 horas para professores antigos
que jÃ¡ participaram de capacitaÃ§Ã£o anterior.2.Os professores novos que 
participarem da CapacitaÃ§Ã£o
Inicial deverÃ£o tambÃ©m participar da RevitalizaÃ§Ã£o no dia e local indicado 
para
sua E/CRE.3.Os professores deverÃ£o participar dos encontros no
turno da manhÃ£ ou da tarde de acordo com seu horÃ¡rio de trabalho. O turno da
manhÃ£ corresponde ao horÃ¡rio das 8h Ã s12h e o da tarde das 13h Ã s17h.4.As 
inscriÃ§Ãµes devem atender, obrigatoriamente, Ã 
distribuiÃ§Ã£o dos professores nos horÃ¡rios da manhÃ£ e da tarde, conforme o 
horÃ¡rio
de trabalho dos mesmos, para atender a capacidade dos locais.5.As inscriÃ§Ãµes 
para a RevitalizaÃ§Ã£o serÃ£o realizadas
atravÃ©s do site www.lfeducacional.com.br
e para o Treinamento Inicial atravÃ©s do telefone 25288067.6.Os
professores participarÃ£o dos encontros de acordo com as datas e locais
previstos para sua E/CRE nos quadros abaixo:Treinamento Inicial
  - Professores novos04 de fevereiro de

Página 934



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
  2013CREDATALOCALENDEREÃ‡OHorÃ¡rio/Turno1Âª, 2Âª, 3Âª, 4Âª, 5Âª,
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 Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em  Ensino Escolar de Arte e Esporte.
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RESOLVE:

Art. 1Âº Incorporar, Ã s Unidades de ExtensÃ£o Educacional da Secretaria

Municipal de EducaÃ§Ã£o, o papel de Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em

Ensino Escolar de Arte e Esporte.

Art. 2Âº Os Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em Ensino Escolar de Arte e

Esportes terÃ£o por objetivos:

I- desenvolver e difundir metodologias inovadoras no ensino da Arte e

EducaÃ§Ã£o FÃ-sica Escolar para a Rede PÃºblica Municipal de Ensino;

II- aplicar, experimentalmente, essas metodologias no trabalho desenvolvido 
diretamente com os alunos participantes desses Centros.

Art. 3Âº CaberÃ¡ Ã  Escola de FormaÃ§Ã£o do Professor Carioca - Paulo Freire

- E/EPF a coordenaÃ§Ã£o e supervisÃ£o da prÃ¡tica de pesquisa e formaÃ§Ã£o

dos professores dos referidos Centros.

Art. 4Âº O atendimento nos Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em Arte e

Esportes destinar-se-Ã¡, exclusivamente, aos alunos regularmente matriculados no
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Ensino Fundamental, na EducaÃ§Ã£o Especial, na EducaÃ§Ã£o

Infantil e na EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos da Rede PÃºblica do Sistema

Municipal de Ensino.
 1Âº Os Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em Arte e Esportes terÃ£o como

fundamento os princÃ-pios bÃ¡sicos da Arte e do Esporte na EducaÃ§Ã£o, na

perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.
 2Âº Considerando as etapas do desenvolvimento humano, as turmas

deverÃ£o ser organizadas, preferencialmente, por grupos de alunos, na

forma mencionada no caput deste artigo, respeitadas as caracterÃ-sticas

prÃ³prias da idade e de acordo com o interesse de cada aluno.

Art. 5Âº Os Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em Arte e Esportes serÃ£o

vinculados administrativamente Ã  Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o

- E/SUBE/CRE, da respectiva Ã¡rea de abrangÃªncia, e contarÃ£o com um

Chefe I e um Auxiliar de Chefia I.

Art. 6Âº CaberÃ¡ Ã  E/SUB/CED, por intermÃ©dio da equipe de Extensividade,

acompanhar a implementaÃ§Ã£o das atividades dos Centros de Pesquisa e

FormaÃ§Ã£o em Arte e Esportes.

Art. 7Âº O professor dos Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em Arte e Esportes 
cumprirÃ¡ a jornada de trabalho relativa ao cargo para o qual foi

admitido, conforme estabelecido na legislaÃ§Ã£o vigente, sendo que parte

serÃ¡ dedicada Ã  formaÃ§Ã£o continuada de professores de Artes ou Educa-

Ã§Ã£o FÃ-sica da Rede e a atividades de pesquisa.

Art. 8Âº Os Centros de Pesquisa e FormaÃ§Ã£o em Arte e Esportes seguirÃ£o

o mesmo horÃ¡rio de funcionamento das Unidades Escolares da Rede PÃº-

blica Municipal de Ensino.

Art. 9Âº As OrientaÃ§Ãµes TÃ©cnico/PedagÃ³gicas a que se reportam o caput

do Art. 6Âº serÃ£o elaboradas, em conjunto, anualmente, pela E/SUBE/CED

- Extensividade e a E/EPF.
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Art. 10 Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2013.

CLAUDIA COSTIN

 ATOS DA SECRETÃRIA
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COMUNICADO

 RIO ESTÃ ENTRE AS 21 CIDADES MAIS INTELIGENTES DO MUNDO

FundaÃ§Ã£o internacional escolherÃ¡ as sete melhores

no prÃ³ximo mÃªs de janeiro

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como uma das 21 Comunidades

Mais Inteligentes do Mundo e serÃ¡ a Ãºnica cidade da AmÃ©rica Latina a

concorrer ao TOP 7, em janeiro, em Honolulu (HavaÃ-), quando serÃ£o

escolhidas as sete finalistas ao prÃªmio da Inteligent Community FÃ³rum

(ICF), entidade internacional responsÃ¡vel pelo levantamento. O anÃºncio

da cidade campeÃ£ serÃ¡ feito em junho de 2013, em Nova York, durante

a Cimeira Anual de Banda Larga da ICF, encerrando o ciclo de 12 meses

de pesquisa sobre comunidades inteligentes.

No continente americano, alÃ©m do Rio de Janeiro, foram classificadas

cidades dos Estados Unidos: Columbus (Ohio), Mitchell (Dakota do Sul) e
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FiladÃ©lfia (PensilvÃ¢nia); do CanadÃ¡: Kingston, Stratford e Toronto (OntÃ¡-

rio), e Winnipeg (Manitoba); da Europa: Castelo de Vide (Espanha), Heraklion 
(GrÃ©cia), Oulu (FinlÃ¢ndia), Tallinn (EstÃ´nia) e Tirana (AlbÃ¢nia). As

representantes da Ã€sia e do PacÃ-fico sÃ£o Ballarat, Prospect e Whittlesea

(AustrÃ¡lia); Hsinchu, Taichung e Taoyuan County (Taiwan); Jiading Nova

Cidade (China) e Wanganui (Nova ZelÃ¢ndia).

De janeiro a junho de 2013, o FÃ³rum apresenta para uma empresa de

pesquisa independente dados detalhados fornecidos por cada cidade.

Esta empresa realiza uma anÃ¡lise quantitativa das informaÃ§Ãµes sobre

dezenas de fatores e produz uma pontuaÃ§Ã£o para cada comunidade. Paralelo a 
isso, especialistas do ICF visitam cada uma das sete cidades

finalistas para validar os dados fornecidos e preparar relatÃ³rios de 
avaliaÃ§Ã£o, que serÃ£o analisados por um jÃºri internacional de Comunidades

Inteligentes. Ao final, esta anÃ¡lise qualitativa Ã© confrontada com a 
pontuaÃ§Ã£o quantitativa. ApÃ³s o cruzamento destes dados, os organizadores

escolhem a cidade campeÃ£.

O Rio de Janeiro conquistou seu lugar na lista das 21 cidades mais inteligentes 
implantando projetos como o das PraÃ§as e Naves do Conhecimento, o Centro de 
Controle de GestÃ£o Urbana (COR), a Central de

Atendimento ao CidadÃ£o 1746, o Rio Datamine (base de dados pÃºblica),

as Casas Rio Digital (sÃ£o 20 em funcionamento em toda a cidade), o

Forsoft (curso de programaÃ§Ã£o de Sistemas e de Infraestrutura de Rede

com inglÃªs tÃ©cnico), os concursos Rio IdÃ©ias e Rio Apps de desenvolvimento de
aplicativos para os cariocas e visitantes, as Caravanas da

CiÃªncia, entre outros.

A integraÃ§Ã£o de sistemas de gestÃ£o de Ã¡reas diferentes tambÃ©m foi um

dos fatores que fizeram o Rio avanÃ§ar na Ã¡rea tecnolÃ³gica. Essa integra-

Ã§Ã£o foi essencial para adotarmos vÃ¡rios novos sistemas, como o prontuÃ¡rio 
eletrÃ´nico e o agendamento de consultas. Para darmos o salto e

oferecer o e-government que buscamos, Ã© preciso dar suporte e construir
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sistemas inteligentes para auxiliar a tomada de decisÃµes, afirma o secretÃ¡rio 
de CiÃªncia e Tecnologia, Franklin Coelho.

Devido a estas iniciativas, o secretÃ¡rio estÃ¡ convicto que o Rio de Janeiro

serÃ¡ escolhido umas das sete cidades finalistas do Inteligent Community

Forum, no dia 23 de janeiro, chegando no inÃ-cio de junho como uma das

favoritas ao tÃ-tulo.

A Cimeira ICF, que ocorrerÃ¡ de 5 a 7 de junho de 2013, em Nova

York, e escolherÃ¡ a cidade campeÃ£, Ã© um encontro internacional de

prefeitos, diretores administrativos, diretores de informaÃ§Ã£o e agentes

de desenvolvimento econÃ´mico de cidades, estados e regiÃµes ao redor do mundo. 
Produzido em parceria com o Instituto PolitÃ©cnico da

Universidade de Nova York, Ã© uma oportunidade Ãºnica de aprender

com as comunidades mais dinÃ¢micas do mundo como usar tecnologias de 
informaÃ§Ã£o e comunicaÃ§Ã£o para construir cidades prÃ³speras.
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Rio
de Janeiro, 28 de Janeiro de 2013.
COMUNICADO nÂº01 /2013Assunto:
FormaÃ§Ã£o PNAIC
Senhor(a) Gerente de E/SUBE/CRE/GED

A GerÃªncia de
Ensino Fundamental vem, por meio deste, informar o perÃ-odo de formaÃ§Ã£o dos
Orientadores de Estudo do PNAIC, conforme descrito abaixo. Tendo em vista as
especificidades de cada grupo de Professores Orientadores de Estudo,
organizamos a formaÃ§Ã£o em dois perÃ-odos distintos, a saber:v1Âº
Momento - Turmas 01, 02, 03 e 04 - Professores Regentes, Professores
Regentes de Sala de leitura e Coordenadores PedagÃ³gicos que Regem turma na 2Âª
MatrÃ-cula, conforme informado na ficha de inscriÃ§Ã£o:PerÃ-odo de FormaÃ§Ã£o: 
dias 4,
5, 6, 7 de fevereiro e, fechando este primeiro momento, dia 23/01/2013 
(sÃ¡bado).HorÃ¡rio: De 8 Ã s 17 horas
(com intervalo de 1 hora para almoÃ§o).Local: ESCOLA SEEDUC - Rua Amaral, 30 - 
Tijuca, Rio de Janeiro.

v2Âº Momento - Turmas 05,
06, 07 e 08 - Coordenadores PedagÃ³gicos, Professores lotados nas sedes das
Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o e na Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o (NÃ-vel
Central).PerÃ-odo de FormaÃ§Ã£o: dias 18, 19, 20,
21 e 22 de fevereiro de 2013.HorÃ¡rio: De 8 Ã s 17 horas
(com intervalo de 1 hora para almoÃ§o).Locais: Turmas
05 e 06 - ESCOLA DE FORMAÃ‡ÃƒO DO PROFESSOR CARIOCA PAULO FREIRE
- Avenida Presidente Vargas, nÂº 1.314, Centro.Turma
07 e 08 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO - Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova, salas 350 e 
425 - CASS.
Lembramos a
todos que Ã© imprescindÃ-vel a participaÃ§Ã£o,
bem como o cumprimento da carga horÃ¡ria na totalidade. Ainda durante a
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formaÃ§Ã£o, os Professores Orientadores de Estudo serÃ£o informados do 
calendÃ¡rio
de formaÃ§Ã£o do ano de 2013 e receberÃ£o os esclarecimentos necessÃ¡rios sobre 
o
PACTO.  Solicitamos
divulgar que, os professores nÃ£o selecionados para este trabalho de formaÃ§Ã£o
permanecem num banco de espera/reserva para atender a possÃ-veis necessidades de
substituiÃ§Ã£o e vacÃ¢ncia.

Atenciosamente,

Ana Cristian ThomÃ© Veneno
E/SUBE/CED/GEF
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ontratacao-por-tempo-determinado-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ContrataÃ§Ã£o por tempo determinado para regÃªncia de turma de Ensino 
Fundamental em 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DE 29 DE JANEIRO DE 2013.

Estabelece os procedimentos a serem observados na inscriÃ§Ã£o e seleÃ§Ã£o de 
professores

interessados na contrataÃ§Ã£o por tempo determinado para regÃªncia de turma de 
Ensino Fundamental em 2013 e dÃ¡ outras providÃªncias.

A Coordenadora da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o 
em vigor, e considerando as medidas estabelecidas

na ResoluÃ§Ã£o SME n.Âº 1224 de 28 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1Âº Instituir os procedimentos a serem observados na seleÃ§Ã£o de Professor
II da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e Docentes II da Secretaria

de Estado de EducaÃ§Ã£o, incluindo-se os aposentados no perÃ-odo de 2005

a 2012, a serem contratados por tempo determinado, nos termos da Lei

nÂº 1978, de 26 de maio de 1993, regulamentada pelo Decreto nÂº 12.577,

de 20 de dezembro de 1993 e Lei nÂº 2.217, de 23 de setembro de 1994,

regulamentada pelo Decreto nÂº 13857, de 25 de abril de 1995.
 1Âº O cadastramento tem a finalidade de iniciar o processo de contrataÃ§Ã£o por
prazo determinado, por seis meses, para regÃªncia de turma

nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino, no Ã¢mbito da

E/SUBE/10Âª CRE.
 2 Âº A seleÃ§Ã£o para o emprego de Professor II destina-se a professores

para exercÃ-cio exclusivamente nas unidades escolares da E/SUBE/10Âª CRE.

DO CADASTRAMENTO

Art. 2Âº As inscriÃ§Ãµes para seleÃ§Ã£o e contrataÃ§Ã£o de professores 
mencionados no caput do Art. 1Âº, de acordo com a classificaÃ§Ã£o obtida, no 
Ã¢mbito Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, para atuar em regÃªncia de turma 
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por seis meses, serÃ£o realizadas na Sede da Coordenadoria Regional

de EducaÃ§Ã£o, Rua Padre Guilherme Decaminada ,71- Santa Cruz.
 1Âº. As inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas no perÃ-odo de 29 a 31 de janeiro de

2013 de 9h Ã s 16 horas, mediante preenchimento de ficha prÃ³pria, conforme 
Anexo I desta Portaria, na Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o,

no endereÃ§o mencionado no Art.2Âº.
 2Âº. NÃ£o serÃ£o recebidas inscriÃ§Ãµes fora do prazo estabelecido no

parÃ¡grafo anterior.

Art. 3Âº No ato da inscriÃ§Ã£o, os interessados jÃ¡ deverÃ£o ter tomado 
conhecimento da ResoluÃ§Ã£o SME nÂº 1224 de 28 de janeiro de 2013 e das

disposiÃ§Ãµes constantes da presente Portaria.
 1Âº. A inscriÃ§Ã£o vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa 
aceitaÃ§Ã£o por parte do candidato das normas, condiÃ§Ãµes e exigÃªncias 
constantes no caput, dos quais o interessado nÃ£o poderÃ¡ alegar

desconhecimento.
 2Âº. NÃ£o serÃ£o aceitas inscriÃ§Ãµes por fax, condicional ou extemporÃ¢neas.
 3Âº. SÃ£o de inteira responsabilidade do candidato os dados informados

no ato da inscriÃ§Ã£o.

DOS DOCUMENTOS

Art. 4Âº O candidato apresentarÃ¡ no ato da inscriÃ§Ã£o os seguintes documentos:

I - original(is) e xerocÃ³pia(s) legÃ-vel(is) do Ãºltimo contracheque;

II - documento de identidade;

III- carteira de trabalho;

IV- Xerox do ato de aposentadoria ou da publicaÃ§Ã£o em DiÃ¡rio Oficial do

MunicÃ-pio ou do Estado do Rio de Janeiro;

V - comprovante de domicÃ-lio ( original e cÃ³pia);

VI - Xerox do documento comprobatÃ³rio da habilitaÃ§Ã£o exigida

( diploma e/ou registro de professor);

VII- Xerox e original do documento comprobatÃ³rio de conclusÃ£o dos cursos 
apresentados como tÃ-tulos.
1Âº As xerocÃ³pias serÃ£o anexadas Ã  ficha de inscriÃ§Ã£o, na presenÃ§a do

professor.
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2Âº - Como documentaÃ§Ã£o comprobatÃ³ria dos tÃ-tulos de regÃªncia de turma e 
tempo no magistÃ©rio pÃºblico serÃ£o apresentadas:

I - original(is) e xerocÃ³pia(s) legÃ-vel(is) da declaraÃ§Ã£o(Ãµes) 
preenchida(s)

pela(s) Unidade(s) Administrativa(s) na qual(is) tenha tido exercÃ-cio desde o 
seu ingresso;

II - xerox e original do ato de provimento - Decreto ou Portaria - no cargo

correspondente ao emprego a que concorre.
3Âº CaberÃ¡ Ã  Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o autenticar as declaraÃ§Ãµes 
xerocopiadas e devolver os originais ao professor.
4Âº A inobservÃ¢ncia, por parte do candidato do disposto no caput deste

artigo e seus incisos implicarÃ¡ no cancelamento da inscriÃ§Ã£o.

Art. 5Âº - A declaraÃ§Ã£o de efetivo exercÃ-cio cujo modelo constitui o ANEXO 
II, emitida pela DireÃ§Ã£o da(s) Unidade(s) Administrativa(s), deverÃ¡ ser

preenchida sem rasura ou emenda, assumindo o dirigente do Ã³rgÃ£o inteira 
responsabilidade pela veracidade das informaÃ§Ãµes.

Art. 6Âº- CaberÃ¡ Ã  direÃ§Ã£o das Unidades Administrativas, onde o professor

efetivamente teve exercÃ-cio, a emissÃ£o de documentos comprobatÃ³rios,

em atendimento ao disposto no artigo 13 desta Portaria.

Art. 7Âº No preenchimento do formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o, o professor deverÃ¡

preencher a opÃ§Ã£o pela E/SUBE/10Âª CRE.

Art 8Âº PoderÃ£o candidatar-se, de acordo com as necessidades e habilitaÃ§Ã£o 
especÃ-fica:

I- Professores II do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, aposentados no perÃ-odo de 
2005 a 2012;

II - Professores II do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, em exercÃ-cio;

III - Professores Docentes II do Estado do Rio de Janeiro, aposentados

no perÃ-odo de 2005 a 2012;

IV - Professores Docentes II do Estado do Rio de Janeiro, em exercÃ-cio.

ParÃ¡grafo Ãšnico - Para contrataÃ§Ã£o, objeto da presente seleÃ§Ã£o, sÃ£o 
considerados habilitados, os professores, com uma das formaÃ§Ãµes a seguir:

a) Curso Normal (NÃ-vel MÃ©dio) ou
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b) Curso Normal Superior, com habilitaÃ§Ã£o nos anos iniciais do Ensino

Fundamental ou

c) Licenciatura plena em Pedagogia com habilitaÃ§Ã£o em docÃªncia nos

anos iniciais do Ensino Fundamental ou

d) Licenciatura Plena, em qualquer disciplina, com habilitaÃ§Ã£o em docÃªncia 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

DAS ATRIBUIÃ‡Ã•ES DO PROFESSOR

Art. 9Âº CaberÃ¡ ao professor contratado sob as regras do presente regulamento:

I- responsabilizar-se pelo bom andamento do trabalho dos alunos sob sua

responsabilidade;

II- participar do planejamento curricular da Escola;

III- planejar suas atividades como regente de turma, visando a um bom

desenvolvimento funcional;

IV- acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo medidas

para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em consonÃ¢ncia com

a CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica;

V- manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno,

obedecendo a normas e prazos estabelecidos;

VI- utilizar as horas complementares em atividades pedagÃ³gicas inerentes a sua 
funÃ§Ã£o de docente;

VII- atender as determinaÃ§Ãµes da Escola quanto Ã  observÃ¢ncia de horÃ¡rio

e convocaÃ§Ãµes;

VIII- manter-se em permanente atualizaÃ§Ã£o pedagÃ³gica, visando ao 
aperfeiÃ§oamento profissional;

IX- executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes Ã  categoria 
funcional.

Em consonÃ¢ncia com a Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional

nÂº 9394, de 20/12/96, sÃ£o ainda atribuiÃ§Ãµes do professor contratado:
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I- ministrar os dias letivos e nas horas-aula estabelecidos;

II- participar, integralmente, dos perÃ-odos dedicados ao planejamento, Ã 

avaliaÃ§Ã£o e ao desenvolvimento profissional;

III- colaborar com as atividades de articulaÃ§Ã£o com as famÃ-lias e a 
comunidade.

Art. 10 NÃ£o poderÃ£o inscrever-se os professores que se encontram nas

seguintes situaÃ§Ãµes :

I - professores que tenham celebrado contrato por prazo determinado

com a AdministraÃ§Ã£o Municipal , nos Ãºltimos dois anos ( ANEXO IV;

II - readaptados;

III - com reduÃ§Ã£o de carga horÃ¡ria

IV - detentores de duas matrÃ-culas, em qualquer situaÃ§Ã£o;

V - aposentados com laudo mÃ©dico, com fundamento na legislaÃ§Ã£o municipal :

a) inciso I do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 40 da CF, combinado com o parÃ¡grafo

Ãºnico do artigo 72 da Lei nÂº 94/79;

b) inciso I do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 40 da CF, combinado com os artigos

72 e 92 da Lei nÂº 94/79;

c) inciso I do parÃ¡grafo 1Âº do artigo 40 da CF, combinado com o artigo

72, caput , da Lei nÂº 94/79;

d) aposentados nos termos do Decreto nÂº 2470/79 , inciso III do art.214;

e) aposentados por laudo mÃ©dico com outros fundamentos na legislaÃ§Ã£o

estadual.

DAS VAGAS

Art. 11- As vagas, objeto desta seleÃ§Ã£o, estÃ£o distribuÃ-das, conforme quadro
seguinte:

10Âª Total

R PD
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70

Vagas 66 4

Art. 12- Em conformidade com o disposto na Lei nÂº 2.111 de 10 de janeiro

de 1994, reservaram-se 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas na

presente seleÃ§Ã£o, para pessoas portadoras de necessidades especiais,

desde que comprovada a compatibilidade da deficiÃªncia com as atividades do 
emprego a que se candidatam.
 1Âº A compatibilidade da deficiÃªncia com as atividades do emprego serÃ¡

comprovada por laudo mÃ©dico fundamentado no ato da apresentaÃ§Ã£o de

documentos para inscriÃ§Ã£o.
 2Âº O candidato portador de necessidades especiais deverÃ¡ assinalar

sua condiÃ§Ã£o no campo prÃ³prio do requerimento de inscriÃ§Ã£o, mencionando a 
deficiÃªncia de que Ã© portador.
 3Âº O candidato que nÃ£o declarar no requerimento de inscriÃ§Ã£o sua

condiÃ§Ã£o de portador de necessidades especiais concorrerÃ¡ somente Ã s

vagas regulares.
 4Âº O candidato de que trata o caput deste artigo participarÃ¡ da seleÃ§Ã£o

em igualdade de condiÃ§Ãµes com os demais candidatos, no que se relaciona Ã  
aferiÃ§Ã£o de pontos dos tÃ-tulos apresentados.

DA SELEÃ‡ÃƒO E CLASSIFICAÃ‡ÃƒO:

Art. 13 - Esgotado o prazo final fixado na presente Portaria para as 
inscriÃ§Ãµes, serÃ¡ publicada no DiÃ¡rio Oficial a composiÃ§Ã£o do Banco de 
selecionados, observada a ordem decrescente de pontuaÃ§Ã£o obtida conforme

tÃ-tulos informados no ato da inscriÃ§Ã£o.

Art. 14 - O resultado da contagem de pontos obtidos pelos candidatos serÃ¡

publicado no DiÃ¡rio Oficial do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro no dia 06/02 e

divulgado, na mesma data, na Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

ParÃ¡grafo Ãšnico - Os candidatos serÃ£o classificados obedecendo ao estipulado 
no artigo 10 desta Portaria.

DA CONTESTAÃ‡Ã‚O E DO RECURSO

Art. 15 - No caso de divergÃªncia na publicaÃ§Ã£o de pontos obtidos, o 

Página 948



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
interessado deverÃ¡ comparecer nos dias 06/02 (de 11h Ã s 17h) e 07/02

(de 9h Ã s 12h) do corrente ano, na Sede da E/SUBE/10Âª Coordenadoria Regional 
de EducaÃ§Ã£o, munido do originais de todos os documentos

apresentados , para preenchimento de requerimento de revisÃ£o.

ParÃ¡grafo Ãšnico. NÃ£o serÃ£o aceitas posteriores reclamaÃ§Ãµes sobre a 
totalizaÃ§Ã£o dos pontos obtidos, se o professor nÃ£o comparecer nos dias e

horÃ¡rios estabelecidos conforme caput deste artigo.

Art.16 - O resultado da aferiÃ§Ã£o dos tÃ-tulos apresentados serÃ¡ publicado

no dia 08/02, sendo divulgado, na mesma data, na Coordenadoria Regional de 
EducaÃ§Ã£o

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-cria-linha-do-tempo-mundial.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma cria linha do tempo mundial e interativa | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma cria linha do tempo mundial e interativa | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premiacao-das-escolas-de-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PremiaÃ§Ã£o das escolas de EducaÃ§Ã£o infantil e EducaÃ§Ã£o Especial

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Premio Anual Qualidade Escolas Premiadas

 DIÃRIO OFICIAL de 31
jan. 13
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o
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Subsecretaria de EnsinoEDITAL E/SUBE NÂº
.01, DE 30 DE JANEIRO DE 2013.

 A SUBSECRETÃRIA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÃ‡ÃƒO torna pÃºblico, na forma do Anexo Ãšnico, o RelatÃ³rio emitido pela
ComissÃ£o Especial de AvaliaÃ§Ã£o, designada pela ResoluÃ§Ã£o SME nÂº 1206, de
19/10/2012, publicada em
 DiÃ¡rio Oficial no dia 22/10/2012, com o resultado final da
avaliaÃ§Ã£o dos projetos pedagÃ³gicos, referentes ao ano de 2012, apresentados
pelas Unidades Escolares que atendem exclusivamente Ã  EducaÃ§Ã£o Infantil e Ã 
EducaÃ§Ã£o Especial, com vista Ã  premiaÃ§Ã£o de que trata o Decreto nÂº 32.718 
de
30/08/2010 - PRÃŠMIO ANUAL DE QUALIDADE DA EDUCAÃ‡ÃƒO.

ANEXO ÃšNICO

RelatÃ³rio da comissÃ£o especial de avaliaÃ§Ã£o, designada pela
resoluÃ§Ã£o sme nÂº 1206, de 19/10/2012.

SeleÃ§Ã£o e classificaÃ§Ã£o dos projetos pedagÃ³gicos referentes
ao ano de 2012, apresentados pelas unidades escolares de educaÃ§Ã£o infantil e 
de
educaÃ§Ã£o especial, com vista Ã  premiaÃ§Ã£o instituÃ-da pelo decreto nÂº 
32.718, de
30/08/2010 - PRÃŠMIO ANUAL DE QUALIDADE DA EDUCAÃ‡ÃƒO.
Ã‰ fundamental
diminuir a distÃ¢ncia entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num
dado momento a tua fala seja a tua prÃ¡tica.Paulo Freire

A avaliaÃ§Ã£o, a seleÃ§Ã£o e a classificaÃ§Ã£o dos projetos
pedagÃ³gicos referentes ao ano de 2012, apresentados pelas Unidades Escolares de
EducaÃ§Ã£o Infantil e de EducaÃ§Ã£o Especial, com vista Ã  premiaÃ§Ã£o 
instituÃ-da pelo
Decreto nÂº 32.718, de 30/08/2010 - PrÃªmio Anual de Qualidade da EducaÃ§Ã£o -
foram realizadas em conformidade com a ResoluÃ§Ã£o SME nÂº 1197, de 9 de agosto 
de
2012, que apresentou os critÃ©rios para a seleÃ§Ã£o.
A comissÃ£o avaliadora considerou, tambÃ©m: o tempo
decorrido desde a incorporaÃ§Ã£o das creches ao Sistema Municipal de Ensino; a
experiÃªncia que as Unidades Escolares e seus profissionais vÃªm acumulando 
neste
percurso; a chegada
dos Professores de EducaÃ§Ã£o Infantil com formaÃ§Ã£o especÃ-fica;os Agentes 
Auxiliares de Creche que continuam
distinguindo-se com relevantes serviÃ§os e presenÃ§a efetiva nas unidades.
Importante ressaltar a qualidade crescente dos projetos,
elaborados a partir de aÃ§Ãµes definidas e direcionadas ao desenvolvimento 
integral
do aluno, Ã  inclusÃ£o, ao respeito Ã s diferenÃ§as, como determinaÃ§Ã£o 
polÃ-tica,
com vistas Ã  ExcelÃªncia da EducaÃ§Ã£o.
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Dessa forma, apresenta, a seguir, a relaÃ§Ã£o, por E/SUBE/CRE,
das instituiÃ§Ãµes merecedoras do PrÃªmio Anual de Qualidade na EducaÃ§Ã£o.
EDUCAÃ‡ÃƒO
   INFANTILDesignaÃ§Ã£oNome da
  InstituiÃ§Ã£o01.01.601Creche
  Municipal Ladeira dos FuncionÃ¡rios01.01.602Creche
  Municipal VirgÃ-nia Lemos01.01.604Creche
  Municipal Sempre Vida Parque da Conquista01.01.607Creche
  Municipal Tia Dora01.01.801EspaÃ§o de
  Desenvolvimento Infantil Parque da Alegria01.02.503CIEP Av.
  dos Desfiles - EI01.02.606Creche
  Municipal Savalla Gomes - PalhaÃ§o Carequinha01.03.008Escola
  Municipal LeÃ£o XIII01.03.601Creche
  Municipal Livre da CrianÃ§a01.03.607Creche
  Municipal EstÃ¡cio de SÃ¡01.03.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Professora Simone Sousa Pimentel01.07.603Creche
  Municipal VovÃ³ Luciola01.07.604Creche
  Municipal Homero JosÃ© dos Santos01.07.605Creche
  Municipal Eduardo Moreira dos Santos01.07.607Creche
  Municipal NaÃ§Ã£o Mangueirense01.07.609Creche
  Municipal Vasquinho01.07.610Creche
  Municipal Arara Azul02.04.602Creche
  Municipal Aracy GuimarÃ£es Rosa02.05.602Creche Municipal Tia SÃ´nia 
Crispiniano02.05.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Dona Marcela02.06.603Creche
  Municipal JacÃ³ InÃ¡cio Gomes02.06.605Creche
  Municipal Doutor Pedro Bloch02.06.606Creche
  Municipal Elza Machado dos Santos02.08.605Creche
  Municipal Tia Maria02.08.607Creche
  Municipal dos Sonhos02.08.608Creche
  Municipal Doutor SÃ©rgio Arouca02.08.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Igor Moraes da Silva02.09.002Escola
  Municipal BÃ¡rbara Ottoni02.09.022Escola
  Municipal Jardim de InfÃ¢ncia AnÃ-bal Machado02.09.602Creche
  Municipal Cantinho do CÃ©u02.09.603Creche
  Municipal Galdino Manoel da Silva02.09.604Creche
  Municipal Nova DivinÃ©ia02.09.605Creche
  Municipal SÃ£o SebastiÃ£o Arrelia03.12.038Escola
  Municipal Del Castilho03.12.039Escola
  Municipal Jardim Guadalajara03.12.502CIEP
  ProcÃ³pio Ferreira03.12.601Creche
  Municipal Cantinho Feliz03.13.010Escola
  Municipal Maria Braz03.13.028Escola
  Municipal George Bernanos03.13.039Escola
  Municipal Jardim de InfÃ¢ncia MaurÃ-cio Cardoso03.13.604Creche
  Municipal Nosso Cantinho03.13.606Creche
  Municipal Cantinho do Gueto03.13.607Creche
  Municipal Odetinha Vidal de Oliveira03.13.612Creche
  Municipal MarcÃ-lia Catarina da Costa OrgÃ©lio03.29.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Dona Lindu03.30.601Creche
  Municipal JosÃ© Vieira da Silva04.10.602Creche
  Municipal Doutor Juvenil de Souza Lopes04.10.803EspaÃ§o
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  de Desenvolvimento Infantil Joaquim VenÃ¢ncio04.11.609Creche
  Municipal Tia Ruth Costa dos Santos04.11.610Creche
  Municipal Mussum - O TrapalhÃ£o04.11.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Mariana Rocha de Souza04.20.027Escola
  Municipal Tenente Pedro de Lima Mendes04.20.604Creche
  Municipal Maria Arminda Falabella Souza Aguiar04.20.605Creche
  Municipal Sempre Vida Loreto04.20.601Creche
  Municipal Menino Maluquinho04.30.605Creche
  Municipal Nova Holanda04.31.605Creche
  Municipal Sempre Vida Dique04.31.606Creche
  Municipal Visconde de Sabugosa04.31.607Creche
  Municipal AcauÃ£05.14.034Escola
  Municipal JosÃ© Alpoim05.14.602Creche
  Municipal JeciÃ¡ de Freitas Ferreira05.14.603Creche
  Municipal AmÃ¡lia Fernandes Conde05.14.604Creche
  Municipal Estrelinha Dourada05.14.606Creche
  Municipal Acalanto05.15.008Escola
  Municipal Pio XII05.15.603Creche
  Municipal Buriti Congonhas05.15.605Creche
  Municipal JosÃ© Raimundo de Souza Alves05.15.608Creche
  Municipal Maria JosÃ© de Paula de Jesus06.22.015Escola
  Municipal Ernani Cardoso06.22.202CIEP Gal
  Augusto CÃ©sar Sandino06.22.602Creche
  Municipal Silvio AmÃ¢ncio06.22.603Creche
  Municipal Yara Amaral06.25.601Creche
  Municipal Os Sabidinhos06.25.603Creche
  Municipal Doutor Albert Sabin06.25.604Creche
  Municipal Herbert de Souza - Betinho06.25.606Creche
  Municipal Luiz de Souza da Costa Barros06.25.609Creche
  Municipal SÃ´nia Maria de Moraes Angel Jones06.25.610Creche
  Municipal Zuzu Angel06.25.611Creche
  Municipal Zilka Salaberry06.25.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Professora Rosenice Roca Roque06.25.802EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Wesley Guilber Rodrigues de Andrade07.16.603Creche
  Municipal CrianÃ§a do Futuro07.16.605Creche
  Municipal Sempre Vida Nise da Silveira07.16.608Creche
  Municipal IrmÃ£ Dulce07.16.609Creche
  Municipal Rio Novo Rio das Flores07.16.611Creche
  Municipal Vitorino Freire07.16.613Creche
  Municipal Maria da ConceiÃ§Ã£o Silveira de Carvalho07.16.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Doutora Zilda Arns07.16.802EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Artur Bispo do RosÃ¡rio07.16.803EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Compositor Roberto Ribeiro07.16.804EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Rodrigo Lopes da Silva - TIKINHO07.24.029Escola
  Municipal Professora Ruth Cardoso07.24.602Creche
  Municipal Dina Sfat07.24.604Creche
  Municipal Edson Luiz07.24.605Creche
  Municipal SebastiÃ£o Bernardes de Souza Prata07.34.602Creche
  Municipal Margarida Gabinal07.34.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Jardim do AmanhÃ£08.17.025Escola

   Municipal Jardim de InfÃ¢ncia RepÃºblica Ãrabe Unida08.17.603Creche
  Municipal Dente de Leite08.17.604Creche
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  Municipal Dramaturgo Alfredo de Freitas Dias Gomes08.17.608Creche
  Municipal Nova AlianÃ§a08.17.609Creche
  Municipal Recanto Feliz08.17.614Creche
  Municipal Fazenda Coqueiros II08.17.615Creche
  Municipal Vila UniÃ£o da Paz08.17.616Creche
  Municipal Professora Maria AssumpÃ§Ã£o08.17.617Creche
  Municipal Manoel Ibarra Perez08.17.619Creche
  Municipal Professora Regina Maria da Matta Montezano08.17.802EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Professor Reinaldo JosÃ© de AragÃ£o 
Barbosa08.17.804EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Professora Edith Marques de Souza08.33.008Escola
  Municipal Frei Orlando08.33.047Escola
  Municipal OrÃ-genes Lessa08.33.601Creche
  Municipal Casa de Realengo08.33.603Creche
  Municipal Silveirinha09.18.090Escola
  Municipal Joari09.18.602Creche
  Municipal VitÃ³ria da Paz09.18.603Creche
  Municipal Sempre Vida Elza Rabelo de Andrade09.18.604Creche
  Municipal Vera Pacheco JordÃ£o09.18.605Creche
  Municipal Sempre Vida Professora EugÃªnia Maria Veloso Marchese09.18.607Creche
  Municipal Sonho Feliz09.18.608Creche
  Municipal Jardim Monte Santo09.18.610Creche
  Municipal EsperanÃ§a do AmanhÃ£09.18.611Creche
  Municipal Mario Lombardi09.18.614Creche
  Municipal ZÃ©lia Chauke Curi09.18.616Creche
  Municipal Padre Valter da Costa Santos09.18.617Creche
  Municipal Criando O Futuro09.18.619Creche
  Municipal Raul Cortez09.18.620Creche
  Municipal EmÃ-lio Ibraim LÃ¡zaro Jubran Dib09.18.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Bianca Rocha Tavares10.19.066Escola
  Municipal Gouveias10.19.071Escola
  Municipal Rosa Maria Alves de Oliveira10.19.602Creche
  Municipal Sempre Vida Antares10.19.604Creche
  Municipal Ayrton Senna10.19.609Creche
  Municipal Cantinho da Tia Dolores10.19.614Creche
  Municipal Inspetor Heraldo Carvalho de Sousa10.19.617Creche Municipal
  Nair da Fonseca10.19.621Creche
  Municipal Sempre Vida Estrela do Alagado10.19.622Creche
  Municipal Sempre Vida Parque Santa Cruz10.19.632Creche
  Municipal Miriam Pires10.19.633Creche
  Municipal Meriluce de Oliveira MÃ¼ller10.19.801EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Samira Pires Ribeiro10.19.803EspaÃ§o
  de Desenvolvimento Infantil Laryssa Silva Martins
EDUCAÃ‡ÃƒO
  ESPECIALDesignaÃ§Ã£oNome da
  InstituiÃ§Ã£o02.06.014Escola
  Especial Municipal Marly FrÃ³es Peixoto03.13.055Escola
  Especial Municipal Doutor Ulisses Pernambuco08.33.005Escola
  Especial Municipal Mascarenhas de Moraes10.19.029Escola
  Especial Municipal HÃ©lio Pellegrino

AvaliadosPremiados%Creche24710241,2PrÃ©-escola973940,2EducaÃ§Ã£o
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  Especial10440Total35414540,9
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Veja a lista dos principais prÃªmios em EducaÃ§Ã£o do BrasilHÃ¡ diferentes 
premiaÃ§Ãµes nas quais podem participar alunos, educadores e gestoresCarolina 
Vilaverde
Da RedaÃ§Ã£o do Todos Pela EducaÃ§Ã£oAs premiaÃ§Ãµes na Ã¡rea de EducaÃ§Ã£o 
podem ser importantes instrumentos de mobilizaÃ§Ã£o de alunos, docentes e 
gestores escolares. AlÃ©m disso, cumprem outro papel: o de valorizar os bons 
profissionais e reconhecer aqueles que se dedicaram. Por isso, o Todos Pela 
EducaÃ§Ã£o fez uma lista das principais premiaÃ§Ãµes do PaÃ-s.Se vocÃª conhece 
outros prÃªmios, deixe seu comentÃ¡rio.EDUCADORESProfessores do Brasil
O PrÃªmio Professores do Brasil Ã© uma iniciativa do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o 
(MEC) e de instituiÃ§Ãµes parceiras, que busca reconhecer a contribuiÃ§Ã£o dos 
docentes da rede pÃºblica para a melhoria da qualidade da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica.O 
concurso seleciona as melhores e mais criativas experiÃªncias pedagÃ³gicas 
desenvolvidas pelos professores da rede pÃºblica de ensino e que tenham Ãªxito 
no enfrentamento de situaÃ§Ãµes-problema. O objetivo Ã© resgatar e valorizar o 
papel dos professores como agentes fundamentais no processo de formaÃ§Ã£o das 
novas geraÃ§Ãµes.PrÃªmio Victor Civita Educador Nota 10
Criado em 1998 com o objetivo de identificar docentes que adotam boas prÃ¡ticas 
em sala de aula, o PrÃªmio Victor Civita Educador Nota 10 pretende valorizar os 
bons educadores e disseminar em todo o Brasil a profissionalizaÃ§Ã£o da carreira
docente.A cada ediÃ§Ã£o, mais de 4 mil professores, diretores escolares e 
coordenadores pedagÃ³gicos inscrevem seus trabalhos, em diferentes Ã¡reas de 
conhecimento. Uma comissÃ£o selecionadora, composta pro profissionais renomados 
em didÃ¡tica do ensino, analisa os trabalhos recebidos e escolhe dez Professores
Nota 10 e um Gestor Nota 10.PrÃªmio Viva Leitura
OPrÃªmio Viva Leitura, criado em 2005, Ã© uma iniciativa do MEC, do MinistÃ©rio 
da Cultura e da OrganizaÃ§Ã£o dos Estados Ibero-americanos (OEI) para estimular 
e reconhecer as melhores experiÃªncias que promovam a leitura no PaÃ-s.Ele faz 
parte do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e pretende colaborar para 
democratizar o acesso Ã  literatura, para fomentar a formaÃ§Ã£o cidadÃ£ e para 
apoiar a criaÃ§Ã£o e a produÃ§Ã£o literÃ¡ria.PrÃªmio Arte na Escola CidadÃ£
O PrÃªmio Arte na Escola CidadÃ£ pretende reconhecer e evidenciar experiÃªncias 
educativas de qualidade no ensino da arte. Desde 2000, ele premia e documenta 
boas prÃ¡ticas de professores dessa disciplinano Ensino Infantil, Fundamental, 
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MÃ©dio ena EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos (EJA) em todo o PaÃ-s.A premiaÃ§Ã£o Ã©
uma iniciativa do Instituto Arte na Escola, organizaÃ§Ã£o social fundada em 
1989, que tem como objetivos incentivar e qualificar o ensino da arte por meio 
da formaÃ§Ã£o continuada de docentes da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica.

PrÃªmio Microsoft Educadores Inovadores
Com o objetivo de reconhecer os melhores projetos educacionais que utilizam a 
tecnologia para melhorar a qualidade do ensino, foi criado o PrÃªmio Microsoft 
Educadores Inovadores.O concurso jÃ¡ recebeu mais de 2 mil projetos de todas as 
regiÃµes do PaÃ-s e pretende incentivar o desenvolvimento de aÃ§Ãµes de 
incorporaÃ§Ã£o das tecnologias em atividades que melhorem o desempenho escolar 
dos estudantes.GESTORESPrÃªmio GestÃ£o Escolar
Desde 1998, o PrÃªmio GestÃ£o Escolar seleciona experiÃªncias bem-sucedidas na 
gestÃ£o de escolas pÃºblicas brasileiras. ApÃ³s as inscriÃ§Ãµes, comitÃªs 
estaduais avaliam as escolas inscritas e escolhem as representantes de cada 
estado. Depois da seleÃ§Ã£o estadual, sÃ£o escolhidas seis escolas que concorrem
ao tÃ-tulo de Escola ReferÃªncia Brasil.Podem participar da premiaÃ§Ã£o 
quaisquer instituiÃ§Ãµes de ensino de EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica das redes pÃºblicas 
estaduais e municipais de todo o Brasil.PrÃªmio Escola VoluntÃ¡ria
Realizado uma vez por ano, o PrÃªmio Escola VoluntÃ¡ria tem por objetivo 
divulgar, incentivar e premiar instituiÃ§Ãµes de ensino responsÃ¡veis por 
projetos que estimulem o trabalho voluntÃ¡rio entre os alunos.O voluntariado 
deve ser em prol de uma comunidade com a participaÃ§Ã£o de alunos do 9Âº ano do 
Ensino Fundamental ou de qualquer sÃ©rie do Ensino MÃ©dio.ONGsPrÃªmio ItaÃº 
Unicef
O PrÃªmio ItaÃº Unicef reconhece e estimula o trabalho de ONGs, que contribuem 
para a EducaÃ§Ã£o integral de alunos brasileiros, em articulaÃ§Ã£o com as 
polÃ-ticas pÃºblicas de ensino e assistÃªncia social. Ã‰ uma iniciativa da 
FundaÃ§Ã£o ItaÃº Social e do Fundo das NaÃ§Ãµes Unidas para a InfÃ¢ncia (Unicef)
que acontece a cada dois anos, desde 1995.Podem ser inscritos projetos 
socioeducativos, de atendimento direto a crianÃ§as, adolescentes e jovens entre 
6 e 18 anos, planejados e executados por organizaÃ§Ãµes nÃ£o governamentais, sem
fins lucrativos, constituÃ-das e com sede no territÃ³rio nacional.ALUNOSDiversas
premiaÃ§Ãµes sÃ£o voltadas ao incentivo dos estudantes. A maior parte delas tem 
a forma de olimpÃ-adas. A OlimpÃ-ada Brasileira de MatemÃ¡tica das Escolas 
PÃºblicas (Obmep) Ã© um exemplo e, em 2011, teve mais de 18,7 milhÃµes de alunos
inscritos em 44.691 escolas. Veja abaixo a lista das olimpÃ-adas e 
premiaÃ§Ãµes:OlimpÃ-ada Brasileira de Biologia (OBB)OlimpÃ-ada Brasileira de 
FÃ-sica (OBF)OlimpÃ-ada Brasileira de MatemÃ¡tica das Escolas PÃºblicas 
(Obmep)OlimpÃ-ada Brasileira de QuÃ-mica (OBQ)OlimpÃ-ada de Geografia - Viagem 
do ConhecimentoOlimpÃ-ada de LÃ-ngua Portuguesa - Escrevendo o FuturoOlimpÃ-ada 
Nacional em HistÃ³ria do BrasilPrÃªmio CiÃªncias no Ensino MÃ©dio
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Assunto:
EducaÃ§Ã£o Infantil - atendimento em
unidades de 7 horas

Senhora
Coordenadora de E/SUBE/CRE,
Senhor(a) Gerente
da E/SUBE/CRE/GED,
Senhor(a) Gerente
da E/SUBE/CRE/GRH,
Senhor(a)
Diretor(a) de Escola de 7 horas com turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil,

 Tendo em vista as especificidades da
EducaÃ§Ã£o Infantil, importante esclarecer, junto Ã s DireÃ§Ãµes de Escola e 
Equipe,
aos Professores Regentes, aos demais servidores e Ã  comunidade escolar, que:
as turmas de maternal e/ou berÃ§Ã¡rio que
     funcionam em unidades com atendimento de 7 horas serÃ£o regidas pelo
     horÃ¡rio de creche, ou seja, das 7h Ã s 17h;
as turmas de prÃ©-escola dessas
     instituiÃ§Ãµes seguirÃ£o o mesmo horÃ¡rio destinado Ã s demais turmas do 
Ensino
     Fundamental, perfazendo um total de 7 horas diÃ¡rias de atendimento;
havendo disponibilidade de
     profissionais, oficinas poderÃ£o ser oferecidas tambÃ©m para as turmas de
     EducaÃ§Ã£o Infantil.

Atenciosamente,
Maria
de Nazareth Machado de Barros VasconcellosCoordenadora
da E/SUBE/CEDMatr.
70/193.141-9
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Autonomia e controle; online e off-line | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
avaliacao-das-turmas-de-6-ano-na-cre.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

avaliaÃ§Ã£o das turmas de 6Âº ano na CRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr(a) Diretor(a),
Sr(a) Coordenador(a) PedagÃ³gico(a), Conforme a reuniÃ£o realizada ontem, dia 
26\02, com os coordenadores pedagÃ³gicos das escolas com 5Âº e 6Âº anos estamos 
enviando algumas orientaÃ§Ãµes:
1 -A prova diagnÃ³stica serÃ¡ aplicada em TODAS as escolas que possuem 6Âº ano (
inclusive o 6Âº ano experimental )
2 - A aplicaÃ§Ã£o serÃ¡ no dia 06 de marÃ§o, 4Âª feira, nos 2Âº e 3Âº tempos de 
aula pelo professor que estiver naquele momento com a turma.
3 - Organizamos a prova de LÃ-ngua Portuguesa e MatemÃ¡tica de forma que esteja 
sendo verificado a leitura, a interpretaÃ§Ã£o,cÃ¡lculos e desafios matemÃ¡ticos.
4 - A prova serÃ¡ enviada, por email, atÃ© 2Âª feira para que a escola faÃ§a a 
reproduÃ§Ã£o.
5 - A mesma serÃ¡ organizada para que a correÃ§Ã£oseja rÃ¡pida e prÃ¡tica.
6 - Posteriormente, serÃ¡ encaminhado outro email contendo:- Quadro para 
preenchimento de dados apÃ³s a correÃ§Ã£o.- Prova a ser reproduzida.- 
OrientaÃ§Ã£o para os coordenadores das escolas com 5Âº ano que irÃ£o acompanhar 
a aplicaÃ§Ã£o das provas nas escolas que seus alunos foram enviados em maior 
quantidade.
6 - Informamos que em cada unidade escolar haverÃ¡ um elemento daCRE 
paracompanhar a aplicaÃ§Ã£o. Qualquer dÃºvida entrar em contato conosco.
Atenciosamente,
Simone Soares
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CalendÃ¡rio das olimpÃ-adas escolares brasileiras
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As competiÃ§Ãµes podem ser usadas pelos professores como ferramenta para 
estimular o interesse dos alunos em todas as disciplinas.OlimpÃ-adas Brasileira 
de QuÃ-mica (OBQ)
Ã‰ voltada para alunos do ensino mÃ©dio. Podem participar estudantes de escolas 
pÃºblicas ou particulares que tenham disputado as olimpÃ-adas estaduais de 
quÃ-mica.
Como se inscrever: o estudante deve ter participado das etapas estaduais da OBQ 
para poder disputar a competiÃ§Ã£o nacional. Por isso deve ficar atento 
aocalendÃ¡rio das competiÃ§Ãµes que sÃ£o realizadas nos estados. SerÃ£o 
inscritos atÃ© 25 alunos por estado pelo coordenador da OBQ em cada unidade da 
federaÃ§Ã£o.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: 1 a 15 de agosto de 2013
InformaÃ§Ãµes:www.obquimica.orgOlimpÃ-adas Brasileira de QuÃ-mica JÃºnior 
(OBQJÃºnior):
Ã‰ destinada a estudantes do 8Âº e 9Âº ano do ensino fundamental. Podem 
participar alunos de escolas pÃºblicas ou privadas.
Como se inscrever: cada escola deverÃ¡ escolher um representante que serÃ¡ 
responsÃ¡vel por inscrever os alunos interessados via internet. Orepresentante 
precisa fazer um cadastropara depois poder inscrever os alunos.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: 6 de maio a 8 de junho de 2013
InformaÃ§Ãµes:www.obquimica.orgOlimpÃ-ada Brasileira de MatemÃ¡tica (OBM)
Organizada pela Sociedade Brasileira de MatemÃ¡tica, Ã© aberta a todos os 
estudantes dos ensinos fundamental (a partir do 6Âº ano) e mÃ©dio das escolas 
pÃºblicas e privadas.
Como se inscrever: Ã© a escola quem faz a inscriÃ§Ã£o dos seus alunos. As regras
para a ediÃ§Ã£o de 2013 ainda nÃ£o foram divulgadas.
InformaÃ§Ãµes:www.obm.org.brou pelo telefone (21) 2529-5077.OlimpÃ-ada 
Brasileira de MatemÃ¡tica das Escolas PÃºblicas (OBMEP)
Ã‰ promovida pelos ministÃ©rios da CiÃªncia, Tecnologia e InovaÃ§Ã£o (MCTI) e 
EducaÃ§Ã£o (MEC), com realizaÃ§Ã£o do Instituto Nacional de MatemÃ¡tica Pura e 
Aplicada (Impa). Podem participar alunos dos anos finais do ensino fundamental 
(6Âº ao 9Âº ano) e do ensino mÃ©dio, somente de escolas pÃºblicas.
Como se inscrever: as escolas deverÃ£o fazer a inscriÃ§Ã£o dos alunos pela 
internet, nosite da competiÃ§Ã£o. Para a primeira fase nÃ£o Ã© necessÃ¡rio fazer
inscriÃ§Ã£o nominal dos estudantes, apenas informar o total de alunos 
interessados em participar da competiÃ§Ã£o.
InscriÃ§Ãµes: ainda nÃ£o foi definido o calendÃ¡rio da OBMEP para 2013.
InformaÃ§Ãµes:www.obmep.org.br, pelo telefone (21) 2529-5084 ou pelo 
e-mailcontato@obmep.org.brOlimpÃ-ada Brasileira de Astronomia e AstronÃ¡utica 
(OBA)
A OBA Ã© organizada todos os anos pela Sociedade AstronÃ´mica Brasileira (SAB) e
a AgÃªncia Espacial Brasileira (AEB). Podem participar alunos de todas as 
sÃ©ries do ensino fundamental e mÃ©dio, tanto de escolas pÃºblicas como 
privadas.
Como se inscrever: A inscriÃ§Ã£o serÃ¡ feita por um professor representante de 
cada escola. A instituiÃ§Ã£o interessada em participar deverÃ¡ se cadastrar no 
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site da competiÃ§Ã£o e poderÃ¡ inscrever quantos alunos quiser.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: cadastro de novas escolas atÃ© 13 de marÃ§o
InformaÃ§Ãµes:www.oba.org.brOlimpÃ-ada de Geografia - Viagem do Conhecimento
A competiÃ§Ã£o Ã© uma realizaÃ§Ã£o da revista National Geographic. Podem 
participar alunos do 8Âº e 9Âº ano do ensino fundamental e do primeiro ano do 
ensino mÃ©dio - tanto de escolas pÃºblicas quanto particulares.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: o calendÃ¡rio da ediÃ§Ã£o de 2013 ainda nÃ£o foi 
definido
Como se inscrever: as inscriÃ§Ãµes do aluno devem ser feitas por um professor, 
coordenador ou diretor da escola. Cada instituiÃ§Ã£o de ensino deve ter um 
Ãºnico cadastro, no qual irÃ¡ inscrever todos os interessados.
InformaÃ§Ãµes:www.viagemdoconhecimento.com.brouviagemdoconhecimento@abril.com.br
.OlimpÃ-ada Brasileira de Biologia (OBB)
Ã‰ organizada pela AssociaÃ§Ã£o Nacional de BiosseguranÃ§a (ANBio). A 
competiÃ§Ã£o Ã© destinada a alunos do ensino mÃ©dio de escolas pÃºblicas e 
particulares.
Como se inscrever: a inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser feita por um professor que ficarÃ¡ 
responsÃ¡vel pelas atividades da olimpÃ-ada na sua escola. As instituiÃ§Ãµes de 
ensino podem fazer o cadastro nosite da competiÃ§Ã£o.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ã£o: as escolas interessadas em participar devem fazer o 
cadastro atÃ© 9 de abril
InformaÃ§Ãµes:www.anbiojovem.org.brOlimpÃ-ada da LÃ-ngua Portuguesa Escrevendo o
Futuro
A competiÃ§Ã£o Ã© bienal. A Ãºltima foi realizada em 2012, portanto nÃ£o haverÃ¡
uma ediÃ§Ã£o em 2013. Ã‰ promovida pela FundaÃ§Ã£o ItaÃº Social, Cenpec (Centro 
de Estudos e Pesquisas em EducaÃ§Ã£o, Cultura e AÃ§Ã£o ComunitÃ¡ria) e 
MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o (MEC). Podem participar tanto professores como alunos 
da rede pÃºblica.
Como se inscrever: o primeiro passo Ã© a a secretaria de educaÃ§Ã£o do 
municÃ-pio ou do estado aderir Ã  competiÃ§Ã£o. SÃ³ entÃ£o os professores 
poderÃ£o fazer ainscriÃ§Ã£o dos seus alunos, via internet.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: nÃ£o haverÃ¡ competiÃ§Ã£o em 2013. O calendÃ¡rio para 
2014 ainda nÃ£o foi divulgado.
InformaÃ§Ãµes:www.escrevendoofuturo.org.br.OlimpÃ-ada de InformÃ¡tica
Organizada pela Sociedade Brasileira de ComputaÃ§Ã£o (SBC) com apoio da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Ã© voltada para alunos dos ensinos 
fundamental e mÃ©dio de escolas pÃºblicas e particulares. Ã‰ dividida em dois 
nÃ-veis: iniciaÃ§Ã£o e programaÃ§Ã£o.
Como se inscrever: a inscriÃ§Ã£o pode ser feita somente por um professor. Ele 
deve secadastrar no sitee depois encaminhar a inscriÃ§Ã£o dos alunos da sua 
escola.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: ainda nÃ£o foi divulgado o calendÃ¡rio para a ediÃ§Ã£o
de 2013
InformaÃ§Ãµes:olimpinf@ic.unicamp.brouhttp://olimpiada.ic.unicamp.brOlimpÃ-ada 
Brasileira de FÃ-sica
Ã‰ uma iniciativa da Sociedade Brasileira de FÃ-sica (SBF) e destinada a 
estudantes do ensino mÃ©dio e do 8 e 9Âº ano do ensino fundamental.
Como se inscrever: a inscriÃ§Ã£o Ã© de responsabilidade do professor que deverÃ¡
preencher o cadastro online nosite da competiÃ§Ã£o.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: ainda nÃ£o foi divulgado o calendÃ¡rio de 2013
InformaÃ§Ãµes:www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadasOlimpÃ-ada Brasileira de SaÃºde
e Meio Ambiente
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Organizada pela FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz (Fiocruz), a competiÃ§Ã£o Ã© voltada aos
alunos do 6Âº ao 9Âº ano do Ensino Fundamental e do Ensino MÃ©dio, de escolas 
pÃºblicas e privadas do Brasil, e visa fortalecer nos jovens estudantes o desejo
de aprender, conhecer, pesquisar e investigar temas em educaÃ§Ã£o, da saÃºde e 
do meio ambiente.
Como se inscrever: a inscriÃ§Ã£o Ã© de responsabilidade do professor que deverÃ¡
preencher o cadastro online nosite da competiÃ§Ã£o.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: ainda nÃ£o foi divulgado o calendÃ¡rio de 2013
InformaÃ§Ãµes:www.olimpiada.fiocruz.brOlimpÃ-ada Brasileira de FÃ-sica das 
Escolas PÃºblicas
A OlimpÃ-ada Brasileira de FÃ-sica das Escolas PÃºblicas busca a melhoria do 
ensino e estudo das ciÃªncias e oferece aos estudantes uma forma de avaliar sua 
aptidÃ£o e seu interesse pela CiÃªncia, em geral, e pela fÃ-sica em particular. 
Ela Ã© organizada pelo MinistÃ©rio da CiÃªncia, Tecnologia e InovaÃ§Ã£o (MCTI) 
por meio do CNPq, do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o (MEC) e Ã© parte de um programa 
permanente da Sociedade Brasileira de FÃ-sica (SBF).
Como se inscrever: a inscriÃ§Ã£o Ã© de responsabilidade de cada escola, que 
indicarÃ¡ professores responsÃ¡veis. O cadastro pode ser feito nosite da 
olimpÃ-ada.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: ainda nÃ£o foi divulgado o calendÃ¡rio de 2013
InformaÃ§Ãµes:http://www.sbf1.sbfisica.org.br/olimpiadas/obfep2012/index.htmlOli
mpÃ-ada Nacional de Oceanografia
A ONO Ã© um evento realizado pela AssociaÃ§Ã£o Brasileira de Oceanografia 
(AOCEANO), o FÃ³rum de Coordenadores de Cursos de GraduaÃ§Ã£o em Oceanografia do
Brasil e a Secretaria da ComissÃ£o Interministerial para os Recursos do Mar 
(SECIRM). Tem como objetivo despertar o interesse dos jovens pela Oceanografia.
Como se inscrever: os estudantes interessados em participar devem solicitar que 
sua escola realize o cadastro napÃ¡gina oficial do evento. A instituiÃ§Ã£o de 
ensino tambÃ©m deve possuir um professor que representarÃ¡ a ONO na escola.
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: ainda nÃ£o foi divulgado o calendÃ¡rio de 2013
InformaÃ§Ãµes:http://www.aoceano.org.br/ono2012/OlimpÃ-ada Brasileira de 
LinguÃ-stica (OBL)
A OlimpÃ-ada de lÃ³gica, lÃ-nguas e linguÃ-stica Ã© uma competiÃ§Ã£o destinada a
estudantes brasileiros do ensino mÃ©dio, de todos os tipos de escola. Nela, um 
problema tÃ-pico Ã© baseado em informaÃ§Ãµes de uma linguagem nÃ£o familiar e 
requer que os competidores descubram alguma parte do sistema baseado nos dados.
Como se inscrever: o estudante interessado em participar deve solicitar que a 
escola se cadastre. Para isso, basta mandar dados bÃ¡sicos (nome e endereÃ§o da 
escola, nome e contato do professor representante) paraobl.comissao@gmail.com
PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: ainda nÃ£o foi divulgado o calendÃ¡rio de 2013 da 
olimpÃ-ada.
InformaÃ§Ãµes:http://www.olimpiadascientificas.com/olimpiadas/linguistica/obl/IJ
SO BR
A IJSO BR Ã© uma competiÃ§Ã£o de fÃ-sica, quÃ-mica e biologia que nasceu da 
nasceu da seletiva para a competiÃ§Ã£o internacional IJSO, e desde 2009 passou a
premiar aqueles com as melhores pontuaÃ§Ãµes com medalhas e certificados. Podem 
participar estudantes que tenham atÃ© 15 anos atÃ© o dia 31 de dezembro do ano 
da competiÃ§Ã£o.
Como se inscrever: As inscriÃ§Ãµes sÃ£o realizadas no inÃ-cio do ano,no site da 
competiÃ§Ã£o. Cada inscriÃ§Ã£o individual custa R$50, e escolas podem se 
cadastrar por R$350,00, sem limite para a quantidade de alunos inscritos. A rede
pÃºblica Ã© isenta da taxa de participaÃ§Ã£o.
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PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes: As inscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas atÃ© o dia 20 de maio
InformaÃ§Ãµes:http://www.olimpiadascientificas.com/olimpiadas/interdisciplinar/i
jso-br/
--------------------------------------------------------------------------------
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como-os-blogs-podem-melhorar-escrita.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Como os blogs podem melhorar a escrita dos alunos | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Como os blogs podem melhorar a escrita dos alunos | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criterios-para-o-exercicio-da-funcao-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

critÃ©rios para o exercÃ-cio da funÃ§Ã£o de Coordenador PedagÃ³gico nos EspaÃ§os
de Desenvolvimento Infantil - EDI e dÃ¡ outras providÃªncias.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIALde 14 de fevereiro de 2013Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£oAto da
SecretÃ¡riaRESOLUÃ‡ÃƒO SME N.Âº 1226, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013.Estabelece os 
critÃ©rios para o exercÃ-cio da funÃ§Ã£o de Coordenador PedagÃ³gico nos EspaÃ§os

 de Desenvolvimento Infantil - EDI e dÃ¡ outras providÃªncias.A SECRETÃRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela 
legislaÃ§Ã£o em vigor e considerando o disposto no Decreto n.Âº 36.764, de 05 de
fevereiro de 2013,RESOLVE:Art. 1Âº A funÃ§Ã£o de Coordenador PedagÃ³gico nos 
EspaÃ§os Desenvolvimento Infantil - EDI serÃ¡ exercida por Professores ou 
Especialistas de EducaÃ§Ã£o da Rede PÃºblica Municipal de Ensino.Art. 2Âº SÃ£o 
condiÃ§Ãµes bÃ¡sicas para o exercÃ-cio da funÃ§Ã£o de Coordenador PedagÃ³gico 
nos EspaÃ§os de Desenvolvimento Infantil:I- compromisso com a PolÃ-tica 
Educacional da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o;II- conhecimento comprovado da
Lei n.Âº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional - LDB;III- 
disponibilidade para o aperfeiÃ§oamento profissional continuado, 
comprometendo-se a socializar, junto aos demais professores, os estudos 
realizados;IV- flexibilidade de horÃ¡rio para o trabalho, de acordo com as 
necessidades de funcionamento da unidade escolar e;V- capacidade de lideranÃ§a, 
articulaÃ§Ã£o e mobilizaÃ§Ã£o dos diferentes segmentos que compÃµem a comunidade
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escolar.Art. 3Âº SÃ£o condiÃ§Ãµes essenciais para a escolha do Coordenador 
PedagÃ³gico:I-formaÃ§Ã£o, preferencialmente, em curso de graduaÃ§Ã£o em 
Pedagogia ou Licenciatura de graduaÃ§Ã£o plena;II- experiÃªncia de, no mÃ-nimo, 
4 (quatro) anos em EducaÃ§Ã£o Infantil, nos Ãºltimos dez anos;III- assiduidade e
pontualidade em relaÃ§Ã£o aos compromissos profissionais.Art. 4Âº O Professor 
Articulador, com boa avaliaÃ§Ã£o da direÃ§Ã£o, poderÃ¡ ser indicado Coordenador 
PedagÃ³gico.Art. 5Âº NÃ£o poderÃ£o ser indicados para o exercÃ-cio da funÃ§Ã£o 
de Coordenador PedagÃ³gico servidores que estejam respondendo a inquÃ©rito 
administrativo ou tenham participado, comprovadamente, de quaisquer 
irregularidades administrativas.Art. 6Âº Os casos omissos serÃ£o resolvidos pelo
Coordenador da Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.Art. 7Âº Esta ResoluÃ§Ã£o 
entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 
2013. CLAUDIA COSTIN
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Design Thinking modifica experiÃªncia de aprendizado | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Design Thinking modifica experiÃªncia de aprendizado | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estudo relaciona tecnologia e desempenho escolar | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estudo relaciona tecnologia e desempenho escolar | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de fevereiro de 2013
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Internet pode inspirar novas formas de educaÃ§Ã£o | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Internet pode inspirar novas formas de educaÃ§Ã£o | Portal Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Limite de alunos por turma depende de bom senso das escolas - EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Limite de alunos por turma depende de bom senso das escolas - EducaÃ§Ã£o - iG
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ORIENTAÃ‡Ã•ES PARA O INÃCIO DO ANO LETIVO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBE/CED nÂº 002 Rio de Janeiro, 31 de
janeiro de 2013.Assunto:

 ORIENTAÃ‡Ã•ES PARA O INÃCIO DO ANO LETIVO
Senhor(a) Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhor(a) Assessor(a)
de IntegraÃ§Ã£o da E/SUBE/CRE,Senhor(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a) 
Diretor(a) de Unidade Escolar,Senhor(a)
Coordenador(a) PedagÃ³gico(a),

 A
Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o encaminha, Ã s Equipes de DireÃ§Ã£o das Unidades
Escolares, aos Coordenadores PedagÃ³gicos e aos Professores Regentes, as
seguintes orientaÃ§Ãµes acerca do Material PedagÃ³gico a ser utilizado no 
inÃ-cio
do ano letivo:
CADERNO
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     TAREFAS DE FÃ‰RIAS - 1Âº ao 5Âº Ano- Durante os primeiros 15 dias de aula, 
os Professores
deverÃ£o utilizar esse caderno para diagnÃ³stico inicial e consolidaÃ§Ã£o de 
competÃªncias
e habilidades relativas ao ano anterior.
CADERNOS
     DE REFORÃ‡O ESCOLAR- DeverÃ£o ser distribuÃ-dos, prioritariamente, aos 
alunos
de 2 Ano conceituados com I (Insuficiente), no COC final de 2012. - Caso haja 
sobras, os alunos do 3Âº Ano, conceituados com
I (Insuficiente) no COC final de 2012, tambÃ©m poderÃ£o ser contemplados.- Esses
cadernos se destinam a atividades de reforÃ§o
escolar, desde o inÃ-cio do ano letivo.
CADERNO
     LEITURAS - 4Âº e 5Âº Anos- ContÃ©m textos diversos de nÃ£o ficÃ§Ã£o, a 
serem utilizados
durante todo o 1Âº semestre, em atividades diversificadas, para enriquecimento
das atividades curriculares.

2. Informamos,
tambÃ©m, sobre:
DESCRITORES
     DAS PROVAS DO 1Âº BIMESTREOs descritores
do 3Âº ao 9Âº Ano jÃ¡ se encontram na intranet. Os descritores
do 2Âº Ano - cujos alunos farÃ£o a Provinha Brasil - serÃ£o disponibilizados
posteriormente.

RECLASSIFICAÃ‡ÃƒOOs
alunos reprovadosapenas por frequÃªncia, em 2012, poderÃ£o
ser reclassificados, jÃ¡ na primeira semana de aula.
3.  Contamos,
mais uma vez, com a indispensÃ¡vel atenÃ§Ã£o e com o empenho de todos, no 
sentido
de que seja dada ciÃªncia desta circular a todo o corpo docente das Unidades
Escolares.

Atenciosamente,
Maria
de Nazareth Machado de Barros VasconcellosCoordenadora
da E/SUBE/CEDMatr.
70/193.141-9
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OrientaÃ§Ãµes sobre a carga horÃ¡ria de Linguagens ArtÃ-sticas e de LÃ-nguas 
Estrangeiras no PEJA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OrientaÃ§Ãµes sobre a carga horÃ¡ria de Linguagens
ArtÃ-sticas e de LÃ-nguas Estrangeiras no PEJA

Senhor (a)
Coordenador (a) de E/SUBE/CRE,Senhor (a) Gerente de
E/SUBE/CRE/GED,Senhor (a) Gerente de
E/SUBE/CRE/GRH,Senhor (a) Diretor (a)
de Unidade Escolar, 
Considerando
o Comunicado E/SUBG/CRH nÂº 01, de 01/02/2013, que trata da concessÃ£o de Dupla 
RegÃªncia
para Professores, informamos que:
- os
professores de Linguagens ArtÃ-sticas e de LÃ-nguas Estrangeiras que atuarem no
PEJA realizarÃ£o seu trabalho semanal Ã s 6Âª feiras, das 18h Ã s 22h, em 
regÃªncia
de turma, ou em carga horÃ¡ria
equivalente, no turno da manhÃ£ ou da tarde, quando se tratar de PEJA diurno;
- o
horÃ¡rio complementar serÃ¡ composto de 8 (oito) horas mensais assim 
distribuÃ-das:
2 (duas) horas semanais, sempre Ã s 5Âª
feiras. Esses dias deverÃ£o ser utilizados para planejamento e participaÃ§Ã£o 
nos
Centros de Estudos que serÃ£o coordenados pela escola, pela E/SUBE/CRE ou 
E/SUBE/CED/GEJA;
- os
Professores de Linguagens ArtÃ-sticas e de LÃ-nguas Estrangeiras participarÃ£o,
com os demais Professores da Unidade Escolar, das seguintes atividades coletivas
previstas no calendÃ¡rio escolar: Conselhos de Classe (AvaliaÃ§Ã£o) e Centros de
Estudos Integrais;
- os
Professores que atuaram no PEJA em 2012 e que desejam continuar atuando em
2013, na mesma escola, poderÃ£o ser requisitados ou complementar a carga 
horÃ¡ria
(em ambos os casos, a carga horÃ¡ria serÃ¡ de 6 (seis) tempos de aula no PEJA e 
6
(seis) tempos de aula no ensino
regular). CompÃµem esta carga horÃ¡ria as horas destinadas ao Centro de Estudos:
2 (duas) horas no PEJA e 2 (duas) horas no regular.
Contamos
com a colaboraÃ§Ã£o de todos, a fim de garantir o cumprimento dessas 
orientaÃ§Ãµes.
Atenciosamente,
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pesquisa revela como os jovens tÃªm usado as novas tecnologias | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pesquisa revela como os jovens tÃªm usado as novas tecnologias | Portal Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plano Nacional de FormaÃ§Ã£o de Professores da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/EPF n.Âº 001/2013Rio
de Janeiro, 14 de fevereiro de 2013.Assunto: Plano
Nacional de FormaÃ§Ã£o de Professores da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Parfor)

Sr.(a)
Coordenador(a)Sr.(a)
Diretor(a) 

1.Informamos
que as prÃ©-inscriÃ§Ãµes para concorrer Ã s vagas dos
cursos de licenciatura, na modalidade presencial do Plano Nacional de FormaÃ§Ã£o
de Professores da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (Parfor) poderÃ£o ser realizadas no 
perÃ-odo
de11 de fevereiro a 18 de marÃ§o de 2013. 2.Na modalidade presencial, o Parfor 
oferece turmas especiais em
cursos de: Licenciatura - paradocentes
em exercÃ-ciona rede pÃºblica da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica que nÃ£o tenham
formaÃ§Ã£o superior ou que mesmo tendo essa formaÃ§Ã£o queiram realizar o curso 
na
disciplina em que atuam em sala de aula e para a qual tem graduaÃ§Ã£o;
FormaÃ§Ã£o PedagÃ³gica - para docentes graduados nÃ£o licenciados que se
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encontramem exercÃ-ciona rede pÃºblica da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica;3.A comprovaÃ§Ã£o 
do exercÃ-cio da docÃªncia Ã© verificada no ato da
prÃ©-inscriÃ§Ã£o, assim, os professores para realizarem suas 
prÃ©-inscriÃ§Ãµes,devem
estar cadastrados no Educacenso na funÃ§Ã£o Docente.4.As inscriÃ§Ãµes deverÃ£o 
ser validadas na Plataforma Freire pelas
Secretarias de EducaÃ§Ã£o Estadual ou Municipal Ã  qual o professor estiver
vinculado no perÃ-odo de19 de marÃ§o a 15 de abril de 2013. Ã‰
importante ressaltar que a prÃ©-inscriÃ§Ã£o e a validaÃ§Ã£o nÃ£o garantem a 
matrÃ-cula
do professor. 

Fl. 02 da Circular E/EPF nÂº 001,
de 14/02/2013.

5.A realizaÃ§Ã£o da matrÃ-cula depende de aprovaÃ§Ã£o em processo
seletivo definido pela IES e do atendimento as regras do programa para a
formaÃ§Ã£o das turmas.6.Ressaltamos que a participaÃ§Ã£o
do professor regente no curso escolhido sÃ³ poderÃ¡ acontecer fora do seu
horÃ¡rio de trabalho no MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, nÃ£o havendo, em
hipÃ³tese alguma, dispensa de ponto para esse fim.7.Para saber os dados da 
oferta para 2013 e fazer as prÃ©-inscriÃ§Ãµes,
acesse a Plataforma Freire no endereÃ§o eletrÃ´nicohttp://freire.mec.gov.br. Em 
caso de dÃºvidas ligar para0800 616161, opÃ§Ã£o 7,
ou entrar em contato por meio doFale Conosco, opÃ§Ã£o
EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica/Plataforma Freire.8.Solicitamos
divulgar junto aos professores estas informaÃ§Ãµes.
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma permite o compartilhamento de video-aulas e cursos onlines gratuitos 
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Plataforma permite o compartilhamento de video-aulas e cursos onlines gratuitos 
ou nÃ£o | Portal Aprendiz
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto quer formar 100 herÃ³is locais no ParanÃ¡ | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto quer formar 100 herÃ³is locais no ParanÃ¡ | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Provas Bimestrais 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Provas Bimestrais 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o comunica o calendÃ¡rio dasPROVAS BIMESTRAISpara o 
ano letivo de 2013:
-1Âº bimestre: LÃ-ngua Portuguesa-ProduÃ§Ã£o Textual - 01 a 19 de abril;
LÃ-ngua Portuguesa-Leitura - 16 de abril;
MatemÃ¡tica - 18 de abril;
CiÃªncias - 19 de abril.
-2Âº bimestre: LÃ-ngua Portuguesa-ProduÃ§Ã£o Textual - 17 de junho a 05 de 
julho;
LÃ-ngua Portuguesa-Leitura - 03 de julho;
MatemÃ¡tica - 04 de julho;
CiÃªncias - 05 de julho.
-3Âº bimestre: LÃ-ngua Portuguesa-ProduÃ§Ã£o Textual - 09 a 26 de setembro;
LÃ-ngua Portuguesa-Leitura - 24 de setembro;
MatemÃ¡tica - 25 de setembro;
CiÃªncias - 26 de setembro.
-4Âº bimestre: LÃ-ngua Portuguesa-ProduÃ§Ã£o Textual - 01 a 19 de novembro;
LÃ-ngua Portuguesa-Leitura - 14 de novembro;
MatemÃ¡tica - 18 de novembro;
CiÃªncias - 19 de novembro.
ObservaÃ§Ãµes:
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1.O 4Âº Ano NCM e o 7Âº Ano NJM realizam, normalmente, as provas bimestrais.
2.O 7Âº Ano NJM farÃ¡, apenas em LÃ-ngua Portuguesa, uma prova diferenciada; as 
demais (MatemÃ¡tica e CiÃªncias) sÃ£o iguais Ã s do 7Âº Ano regular.
3.O 4Âº Ano NCM realiza provas especÃ-ficas de LÃ-ngua Portuguesa (Leitura e 
ProduÃ§Ã£o Textual) e MatemÃ¡tica para esse grupamento, mas a prova de CiÃªncias
serÃ¡ igual Ã  das turmas regulares. O 4Âº Ano NCM farÃ¡ prova de LÃ-ngua 
Portuguesa-ProduÃ§Ã£o Textual somente no 2Âº semestre; no 1Âº semestre, 
realizarÃ¡, em seu lugar, a prova de AlfabetizaÃ§Ã£o Escrita.
4.O RealfabetizaÃ§Ã£o 2 farÃ¡, bimestralmente, prova de LÃ-ngua Portuguesa.
5.A prova bimestral de CiÃªncias passa a ser Ãºnica; portanto, todas as escolas 
farÃ£o a mesma prova, inclusive as que possuem o projeto Cientistas do AmanhÃ£.

Informamos, tambÃ©m, que o 4Âº Ano NCM farÃ¡ provas (LÃ-ngua Portuguesa-Leitura,
AlfabetizaÃ§Ã£o Escrita/ProduÃ§Ã£o Textual e MatemÃ¡tica) tambÃ©m nos seguintes 
meses:
- MarÃ§o: 25 a 27;
- Junho: 03 a 07;
- Agosto: 26 a 30;
- Outubro: 28 a 31.
ObservaÃ§Ãµes:Em breve, serÃ£o disponibilizados, na intranet, os descritores das
provas do 4Âº Ano NCM e os temas da ProduÃ§Ã£o Textual do 1Âº bimestre.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reducao-do-analfabetismo-atinge-meta-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REDUÃ‡ÃƒO DO ANALFABETISMO ATINGE META DE 2016

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

REDUÃ‡ÃƒO DO ANALFABETISMO ATINGE META DE 2016

A Secretaria de EducaÃ§Ã£o tambÃ©m inicia o ano com uma boa notÃ-cia: a

meta prevista para 2016 de reduzir para menos de 5% o analfabetismo

funcional jÃ¡ foi atingida ao final do ano passado. Em dezembro de 2012, o

percentual chegou a 4.13%. Em 2011, a taxa era de 6,5%.

De 2009 a 2012 foram realfabetizados 29.500 alunos, com a participaÃ§Ã£o de 
cerca de 1.100 professores da Rede. Nesse esforÃ§o da Secretaria em dar Ãªnfase
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na alfabetizaÃ§Ã£o no 1Âº ano, em 2013 serÃ¡ reforÃ§ado o Pacto Carioca Pela 
AlfabetizaÃ§Ã£o. Em 2011, 83% dos alunos ao final do 1Âº Ano estavam 
alfabetizados.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidor-municipal-do-rio-previ-rio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Servidor municipal do Rio: Previ-Rio libera lote de benefÃ-cio - Servidor 
PÃºblico - Extra Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Servidor municipal do Rio: Previ-Rio libera lote de benefÃ-cio - Servidor 
PÃºblico - Extra Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidor-municipal-do-rio-sai-lista-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Servidor municipal do Rio: sai lista de documentos para comprovar uso de 
benefÃ-cio - Servidor PÃºblico - Extra Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Servidor municipal do Rio: sai lista de documentos para comprovar uso de 
benefÃ-cio - Servidor PÃºblico - Extra Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
servidores-da-prefeitura-do-rio-vao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Servidores da Prefeitura do Rio vÃ£o pagar imposto sindical no salÃ¡rio de 
marÃ§o - Servidor PÃºblico - Extra Online
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Servidores da Prefeitura do Rio vÃ£o pagar imposto sindical no salÃ¡rio de 
marÃ§o - Servidor PÃºblico - Extra Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-ajuda-fazer-proprio-app-em-minutos.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site ajuda a fazer prÃ³prio app em minutos | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Site ajuda a fazer prÃ³prio app em minutos | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
10-dicas-sobre-como-usar-o-crowdfunding.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

10 dicas sobre como usar o crowdfunding na educaÃ§Ã£o | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
10 dicas sobre como usar o crowdfunding na educaÃ§Ã£o | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aplicativos-inovam-aprendizado-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aplicativos inovam aprendizado e incentivam autonomia do aluno - NotÃ-cias - UOL
EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aplicativos inovam aprendizado e incentivam autonomia do aluno - NotÃ-cias - UOL
EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
autoaprendizado-e-tecnologia-mistura.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Autoaprendizado e tecnologia: mistura poderosa | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Autoaprendizado e tecnologia: mistura poderosa | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
avaliacao-de-producao-de-texto-no-1.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 AvaliaÃ§Ã£o de ProduÃ§Ã£o de Texto no 1Âº bimestre.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular E/SUBE/CED
nÂº 24Rio de Janeiro, 13 de marÃ§o de 2013.

Assunto:
AvaliaÃ§Ã£o de ProduÃ§Ã£o de Texto no 1Âº bimestre.
Sr(a). Coordenador(a)
de E/SUBE/CRE,Sr(a). Gerente de
E/SUBE/CRE/GED,Sr(a). Diretor(a) de
Unidade Escolar, 
Apresentamos os temas da ProduÃ§Ã£o de Texto sobre livro lido,
para o 1Âº bimestre de 2013:- 2Âº Ano: Dizer o tÃ-tulo de um dos livros que 
vocÃª leu, fazer uma
ilustraÃ§Ã£o sobre a histÃ³ria do livro e escrever frases sobre a histÃ³ria 
lida.- 3Âº Ano: Escrever um bilhete convidando um colega a ler um livro que
vocÃª jÃ¡ leu e escrever por que vocÃª gostou de ler o livro.- 4Âº Ano: Escolher
um personagem da histÃ³ria de um dos livros que
vocÃª leu e escrever sobre ele (como ele Ã©; do que ele gosta; o que ele faz;
etc.).- 5Âº Ano: Retirar o personagem principal da histÃ³ria de um dos livros
que vocÃª leu e contar com suas palavras o que ele fez de mais importante na
histÃ³ria.- 6Âº Ano: Baseado em um dos livros lidos neste bimestre, explicar o
conflito gerador e suas consequÃªncias.- 7Âº Ano: Baseado em um dos livros que 
vocÃª leu, explicar como a
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situaÃ§Ã£o inicial da histÃ³ria se complica (conflito gerador) e por quÃª.- 8Âº 
Ano: Escolher um dos livros que vocÃª leu neste bimestre e
escrever resumidamente a sua histÃ³ria, obedecendo Ã  estrutura da narrativa
(situaÃ§Ã£o inicial; conflito gerador; clÃ-max e desfecho).- 9Âº Ano: Escolher 
um dos livros que vocÃª leu neste bimestre e
escrever resumidamente a sua histÃ³ria, obedecendo Ã  estrutura da narrativa
(situaÃ§Ã£o inicial; conflito gerador; clÃ-max e desfecho).
ObservaÃ§Ãµes:
1. A prova de ProduÃ§Ã£o Textual deverÃ¡ ser
realizada no perÃ-odo de 1Âº a 19 de abril.2. Ã‰ fundamental que haja 
continuidade do trabalho de leitura e
produÃ§Ã£o textual, visando a destacar a funÃ§Ã£o social da leitura e a
reforÃ§ar a sua divulgaÃ§Ã£o. Existem muitas possibilidades que o professor pode
e
deve criar, como, por exemplo, divulgar os textos no mural da sala e/ou da
escola, depois de reescritos.3. Deve constituir etapa da ProduÃ§Ã£o
Textual o professor, apÃ³s a correÃ§Ã£o dos textos, trabalhar com a turma os 
itens em que os alunos apresentaram maior
dificuldade. Por exemplo: se a turma teve baixo desempenho na questÃ£o da
estrutura, mostrar a eles as diversas formas de estruturar um texto, de acordo
com seu tipo. 4.
 Areescritura do
texto Ã© etapa importantÃ-ssima para o aluno aprender a aprimorÃ¡-lo. Por
exemplo: no caso do uso da lÃ-ngua, se o professor apenas marcar onde o aluno
errou - palavras com ortografia errada, pontuaÃ§Ã£o mal colocada ou nÃ£o 
colocada,
palavra mal empregada quanto ao sentido etc. -, pode supervisionar um trabalho
de revisÃ£o em duplas, com material de apoio, como um dicionÃ¡rio e uma
gramÃ¡tica.Seguem, em anexo, os critÃ©rios de correÃ§Ã£o das produÃ§Ãµes
escritas dos alunos neste bimestre. Reafirmamos
a importÃ¢ncia da leitura e da escrita para o desenvolvimento dos alunos.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Brasil tem 3Âª maior taxa de evasÃ£o escolar entre 100 paÃ-ses, diz Pnud - 
NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Brasil tem 3Âª maior taxa de evasÃ£o escolar entre 100 paÃ-ses, diz Pnud - 
NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concessao-de-afastamento-dos-servidores.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

concessÃ£o de afastamento dos servidores municipais, por motivo de licenÃ§a para
tratamento de saÃºde.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIAL de 5 de marÃ§o de 2013RESOLUÃ‡ÃƒO SMA nÂº 1803 de 04 de marÃ§o de
2013DispÃµe sobre a concessÃ£o de afastamento dos servidores municipais, por 

 motivo de licenÃ§a para tratamento de saÃºde.O SECRETÃRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela 
legislaÃ§Ã£o em vigor,CONSIDERANDO a necessidade de garantir o atendimento ao 
servidor municipal em sua necessidade de afastamento para tratamento de 
saÃºde,CONSIDERANDO a necessidade de garantir o adequado planejamento do 
funcionamento dos Ã³rgÃ£os integrantes da AdministraÃ§Ã£o Municipal,RESOLVEArt. 
1Âº Alterar os artigos 3Âº e 5Âº da ResoluÃ§Ã£o SMA nÂº 1.767, de 25/10/2012, 
que passam a vigorar com a seguinte redaÃ§Ã£o:Art. 3Âº Os servidores municipais 
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, quando acometidos por patologia que 
requeira o afastamento temporÃ¡rio do trabalho, poderÃ£o apresentar, diretamente
ao Ã“rgÃ£o Setorial de Recursos Humanos da Secretaria de lotaÃ§Ã£o do servidor, 
atestado emitido por mÃ©dico, objetivando a concessÃ£o da licenÃ§a para 
tratamento de saÃºde, pelo prazo de atÃ© 03 (trÃªs) dias, sem a necessidade de 
avaliaÃ§Ã£o prÃ©via pela GPM, desde que o cÃ´mputo dos dias de afastamento 
concedidos nÃ£o ultrapasse o total de 09 (nove) dias no ano civil.Art. 5Âº 
DependerÃ¡ de inspeÃ§Ã£o mÃ©dica do Ã³rgÃ£o competente da Secretaria Municipal 
de AdministraÃ§Ã£o:I - licenÃ§a para tratamento de saÃºde excedente ao prazo de 
03 (trÃªs) dias;II - a concessÃ£o de nova licenÃ§a, ocorrida no intervalo de 30 
(trinta) dias do tÃ©rmino da licenÃ§a anteriormente registrada pelo Ã“rgÃ£o 
Setorial de Recursos Humanos da Secretaria de lotaÃ§Ã£o do servidor.III - 
AusÃªncia de atestado mÃ©dico, consoante o Art. 3Âº desta ResoluÃ§Ã£o.IV - 
licenÃ§a para tratamento de saÃºde, quando o cÃ´mputo das licenÃ§as 
anteriormente concedidas, na forma da ResoluÃ§Ã£o SMA nÂº 1.767, atingir um 
total de 09 (nove) dias no ano civil.ParÃ¡grafo Ãšnico. Na incidÃªncia do item 
IV deste artigo, deverÃ¡ ser apresentada, ao MÃ©dico do Ã³rgÃ£o competente da 
Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o, a cÃ³pia do atestado mÃ©dico referente 
Ã  ultima licenÃ§a concedida.Art. 2Âº Ã€ A/CSRH caberÃ¡ a divulgaÃ§Ã£o, 
orientaÃ§Ã£o e supervisÃ£o dos Ã³rgÃ£os Setoriais de Recursos Humanos.Art. 3Âº 
Os casos nÃ£o previstos nesta ResoluÃ§Ã£o serÃ£o avaliados, individualmente, 
pelo SecretÃ¡rio Municipal de AdministraÃ§Ã£o.Art. 4Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em
vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concorra-ao-novo-livro-de-andrea-ramal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concorra ao Novo Livro de Andrea Ramal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PromoÃ§Ã£o - Concorra ao Novo Livro de Andrea RamalO Portal Rioeduca irÃ¡ 
sortear dez exemplares autografados doNovo Livro da Escritora Andrea Ramal,sendo
cinco para nossos educadores e cinco para os familiares de nossos alunos.Quem 
pode participar e como:
I. Na categoria educadores, poderÃ£o concorrer professores e 
AACsregentesdaSME/RJe na categoria famÃ-lia, poderÃ£o concorrer pais, mÃ£es, 
tutores etc de alunos(as) daSME/RJ.
II.Para concorrer, Ã© necessÃ¡rio o preenchimento de um formulÃ¡rio, com dados 
pessoais, da unidade escolar.
III. AlÃ©m desses dados, os concorrentes deverÃ£o completar a frase;"Para ajudar
meu filho/ aluno a ser um adulto bem sucedido eu..."
IV. Opreenchimento do formulÃ¡rio deverÃ¡ ser feito atÃ© as 23 horas do dia 4 de
abril e gerarÃ¡ um nÃºmero que servirÃ¡ para o sorteio que ocorrerÃ¡ no dia 05 
de abril, ao meio-dia, atravÃ©s de um programa de sorteio veiculado pela web.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-de-imagens-e-slogans.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 CONCURSO DE IMAGENS E SLOGANS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

GRÃŠMIO ESTUDANTIL / 2013CONCURSO DE IMAGENS E SLOGANSREGULAMENTOI DO CONCURSOII
DOS PARTICIPANTESIII DO TEMAIV DAS INSCRIÃ‡Ã•ES E TRABALHOSV DA COORDENAÃ‡ÃƒOVI 
DOS PRAZOSVII DA COMISSÃƒO JULGADORAVIII DA DIVULGAÃ‡ÃƒOIX ORIENTAÃ‡Ã•ES GERAIS
I - DO CONCURSOVisando reconhecer a escola como um espaÃ§o de criaÃ§Ã£o, 
participaÃ§Ã£o e interaÃ§Ã£o entre as diferentes Ã¡reas do conhecimento, a 
E/SUBG/CGG propÃµe o Concurso de IMAGENS e SLOGANS - EleiÃ§Ã£o do GrÃªmio 
Estudantil / 2013.II - DOS PARTICIPANTESPoderÃ£o participar do concurso, todos 
os alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.III - DO TEMAA
imagem tem como objetivo divulgar Ã  populaÃ§Ã£o da cidade o perÃ-odo de 
eleiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil nas escolas no ano 2013.O slogan tem como 
objetivo a importÃ¢ncia de destacar a representatividade do GrÃªmio 
Estudantil.IV - DAS INSCRIÃ‡Ã•ES E TRABALHOSa) SerÃ£o inscritos:- Trabalhos 
inÃ©ditos, individuais ou coletivos, produzidos por iniciativa dos alunos e 
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orientados pelo professor responsÃ¡vel pela Sala de Leitura, pelo Coordenador 
PedagÃ³gico ou por um professor regente da Unidade Escolar;- Trabalhos 
consonantes com a finalidade do concurso.b) Em cada trabalho deverÃ¡ constar no 
verso:- Nome do Projeto: EleiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil / 2013;- Alunos: nome, 
idade, turma, Escola e E/SUBE/CRE.As imagens deverÃ£o ser entregues em folha de 
43 cm x 29 cm.Atendidas todas as especificaÃ§Ãµes, cada Coordenadoria Regional 
de EducaÃ§Ã£o deverÃ¡ selecionar 4 trabalhos (2 imagens e 2 slogans) que serÃ£o 
enviados para a E/SUBG/CGG, mediante ficha de inscriÃ§Ã£o preenchida (digitada 
ou em letra de forma) conforme modelos em anexo.O trabalho selecionado e 
impresso terÃ¡ explÃ-cita a autoria. Na impressÃ£o, o trabalho poderÃ¡ estar 
sujeito Ã  alteraÃ§Ã£o de tom, cor ou formato, por questÃµes tÃ©cnicas, 
preservando-se, entretanto, a concepÃ§Ã£o grÃ¡fica do concorrente selecionado.V 
- DA COORDENAÃ‡ÃƒOÃ€ E/SUBG/CGG caberÃ¡ a coordenaÃ§Ã£o geral do concurso.Ã‰ da 
sua competÃªncia:a) Constituir comissÃ£o julgadora;b) Realizar a seleÃ§Ã£o das 
imagens e dos slogans encaminhados pelas E/SUBE/CREs;c) Divulgar o(s) nome(s) 
do(s) autor(es) da imagem e do slogan selecionado.VI - DOS PRAZOSa)DivulgaÃ§Ã£o 
- atravÃ©s das E/SUBE/CRE, junto Ã s escolas, a partir de 20 de marÃ§o;b)Envio 
dos trabalhos Ã  E/SUBE/CRE atÃ© 27 de marÃ§o;c)Envio dos trabalhos Ã  
E/SUBG/CGG atÃ© 02 de abril. .VII - DA COMISSÃƒO JULGADORAA comissÃ£o julgadora 
do NÃ-vel Central serÃ¡ constituÃ-da por 5 membros:a) 1 representante do 
E/SUBE;b) 2 representantes da E/SUBG/CGG;c) 2 representantes do E/SUBE/CED.A 
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o formarÃ¡ sua comissÃ£o julgadora.VIII - DA 
DIVULGAÃ‡ÃƒOA divulgaÃ§Ã£o serÃ¡ feita pelas E/SUBE/CREs, junto Ã s Escolas e 
Ã³rgÃ£os representativos da comunidade.IX - DAS ORIENTAÃ‡Ã•ES GERAISA produÃ§Ã£o
destinada ao concurso de imagem nÃ£o deverÃ¡ caracterizar-se especificamente 
como cartaz em sua forma final. No entanto, tal produÃ§Ã£o nÃ£o pode perder de 
vista a finalidade do material produzido, que Ã© a divulgaÃ§Ã£o da data do 
evento em questÃ£o.Ã‰ importante orientar o(a) aluno(a) concorrente de que sua 
criaÃ§Ã£o deve distribuir-se com equilÃ-brio, em uma folha retangular de 43 cm x
29 cm, e que os dizeres relativos Ã  imagem ficam restritos ao nome do evento a 
ser divulgado: GrÃªmio Estudantil / 2013 e a data da eleiÃ§Ã£o.O slogan vencedor
serÃ¡ agregado Ã  imagem vencedora.A clareza e uso cuidadoso dos motivos 
assegurarÃ£o melhor divulgaÃ§Ã£o.Os casos omissos serÃ£o resolvidos pela 
Coordenadora da Coordenadoria de GestÃ£o Escolar e GovernanÃ§a.GRÃŠMIO 
ESTUDANTIL / 2013CONCURSO DE IMAGEMFicha de InscriÃ§Ã£oEscola ou Unidade de 
ExtensÃ£o: ______________________________________E/SUBE/.......CREAluno(s) e 
turma(s): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________EndereÃ§o: 
_______________________________________________________DECLARAÃ‡ÃƒODeclaramos 
estar cientes do Regulamento do Concurso de Imagem - EleiÃ§Ã£o do GrÃªmio 
Estudantil / 2013, com o qual estamos inteiramente de acordo e autorizamos a 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o a promover a impressÃ£o do trabalho, com 
explicitaÃ§Ã£o de autoria.Aluno (a): 
_______________________________________________________ResponsÃ¡vel pelo 
aluno(a): __________________________________________Diretor(a) /Chefe da Unidade
Administrativa: ____________________________Rio de Janeiro, ____ de 
______________ de 2013.GRÃŠMIO ESTUDANTIL / 2013CONCURSO DE SLOGANFicha de 
InscriÃ§Ã£oEscola ou Unidade de ExtensÃ£o: 
______________________________________E/SUBE/.......CREAluno(s) e turma(s): 
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________EndereÃ§o: 
_______________________________________________________DECLARAÃ‡ÃƒODeclaramos 
estar cientes do Regulamento do Concurso de Imagem - EleiÃ§Ã£o do GrÃªmio 
Estudantil / 2013, com o qual estamos inteiramente de acordo e autorizamos a 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o a promover a impressÃ£o do trabalho, com 
explicitaÃ§Ã£o de autoria.Aluno (a): 
_______________________________________________________ResponsÃ¡vel pelo 
aluno(a): __________________________________________Diretor(a) /Chefe da Unidade
Administrativa: ____________________________Rio de Janeiro, ____ de 
______________ de 2013.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-para-professor.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso para professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

EDITAL SMA NÂº 85, DE 18 MARÃ‡O DE 2013

Regulamenta o Concurso PÃºblico para Provimento

no Cargo de Professor II - apenas para 2Âª, 3Âª, 4Âª, 5Âª, 6Âª,

7Âª, 8Âª e 11Âª CRE, do Quadro Permanente De Pessoal

Do MunicÃ-pio do Rio De Janeiro, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o.

O SecretÃ¡rio Municipal de AdministraÃ§Ã£o, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe 
sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor,

e tendo em vista o processo 07/000797/2013 e, em conformidade com o disposto na 
ResoluÃ§Ã£o SMA NÂº 1640,

de 28 de dezembro de 2010, torna pÃºblico que farÃ¡ realizar o Concurso PÃºblico
para provimento no CARgO DE

Professor II - apenas para 2Âª, 3Âª, 4Âª, 5Âª, 6Âª, 7Âª, 8Âª e 11Âª CRE,do 
Quadro Permanente de Pessoal do MunicÃ-pio

do Rio de Janeiro, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.
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I. Das DisposiÃ§Ãµes Preliminares

1 Do Concurso

O Concurso destina-se Ã  seleÃ§Ã£o de candidatos para o preenchimento de vagas 
no cargo efetivo de Professor

II, no Ã¢mbito da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, para serem lotados na 2Âª,
3Âª, 4Âª, 5Âª, 6Âª, 7Âª, 8Âª E 11Âª CRE,

conforme a opÃ§Ã£o do candidato, respeitada Ã  convocaÃ§Ã£o de candidatos que 
encontram-se no banco de

concursados de final de fila das respectivas CRE, referente ao Concurso 
regulamentado pelo Edital

SMA nÂº 137/2011.

2- Da RemuneraÃ§Ã£o, da Carga HorÃ¡ria, da taxa de inscriÃ§Ã£o, da 
QualificaÃ§Ã£o Exigida, das Vagas e das Atribui-

Ã§Ãµes do cargVENCIMENTO

(*)

CARGA

 HORÃRIA

SEMANAL

TAXA DE

INSCRIÃ‡ÃƒO (**) QUALIFICAÃ‡ÃƒO EXIGIDA

R$ 2.698,01 ***40h R$ 60,00

a) Curso Normal Superior com habilitaÃ§Ã£o em docÃªncia nos anos

iniciais do Ensino Fundamental, ou

b) Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitaÃ§Ã£o em docÃªncia

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou

c) HabilitaÃ§Ã£o especÃ-fica em curso superior de graduaÃ§Ã£o correspondente Ã  
Licenciatura Plena (Ensino Fundamental) e habilitaÃ§Ã£o

em docÃªncia nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Curso de

FormaÃ§Ã£o de Professores - NÃ-vel MÃ©dio).

Página 978



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Legenda:

(*) Lei nÂº 4.814, de 18 de abril de 2008

(**) Lei nÂº 1881/92, Inciso II, Art. 3Âº e Inciso III, Art. 7Âº

(***) observado o disposto no TÃ-tulo IV, Art. 10, da Lei 1881/92, que determina
dedicaÃ§Ã£o exclusiva.

2.1 serÃ£o acrescidos ao vencimento os seguintes benefÃ-cios:
 bÃ´nus cultura no valor de R$ 114,71 (cento e quatorze reais e setenta e um 
centavos) - Lei nÂº 3.438/2002
 auxÃ-lio-transporte no valor de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) - Decreto 
nÂº17.110/98;
 benefÃ-cio-alimentaÃ§Ã£o - de acordo com o Decreto nÂº 35.098/2012.

3. Das vagas

3.1 a distribuiÃ§Ã£o das vagas serÃ¡ por Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o - 
CRE, conforme consta do quadro abaixo:

COORDENADORIA REGIONAL DE
EDUCAÃ‡ÃƒO - E/CRE

2Âª 3Âª 4Âª 5Âª 6Âª 7Âª 8Âª 11Âª TOTAL

R NI PD R NI PD R NI PD R NI PD R NI PD R NI PD R NI PD R NI PD R NI PD

15 4 1 15 4 1 22 6 2 15 4 1 15 4 1 15 4 1 15 4 1 07 2 1 119 32 9

Legenda

R = Vagas Regulares

 NI= Vagas para Negros e Ãndios

PD = Vagas para Pessoa com DeficiÃªncia

3.2 as vagas reservadas a pessoas com deficiÃªncia, negros e Ã-ndios, caso nÃ£o 
sejam preenchidas serÃ£o

revertidas para o quadro de vagas regulares.

CRE BAIRROS DE ABRANGÃŠNCIA

2Âª

GlÃ³ria, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, HumaitÃ¡, 
Praia Vermelha, Leme,

Copacabana, lpanema, SÃ£o Conrado, Rocinha, Vidigal, GÃ¡vea, Leblon, Jardim 
BotÃ¢nico, Horto, Alto da
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Boa Vista, Tijuca, PraÃ§a da Bandeira, Vila Isabel, AndaraÃ- e GrajaÃº.

3Âª

HigienÃ³polis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, MÃ©ier, Maria da 
GraÃ§a, lnhaÃºma, Engenho da Rainha, TomÃ¡s Coelho, Bonsucesso, Piedade, 
Sampaio, JacarÃ©, Cachambi, Todos os Santos,

 Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Ãgua Santa, Encantado, AboliÃ§Ã£o, Jacarezinho
e AlemÃ£o.

4Âª Manguinhos, Bonsucesso, MarÃ©, Ramos, Olaria, Penha, BrÃ¡s de Pina, Vila da 
Penha, Cordovil, Parada

de Lucas, VigÃ¡rio Geral e Jardim AmÃ©rica.

5Âª

Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajÃ¡, Vista Alegre, Vaz Lobo,
ColÃ©gio, Marechal

Hermes, Rocha Miranda, TuriaÃ§u, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, 
Madureira, HonÃ³rio Gurgel,

Campinho, Quintino, Cavalcante e Cascadura.

6Âª Parque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Acari, Coelho 
Neto, lrajÃ¡, HonÃ³rio

Gurgel, Costa Barros, Pavuna e Barros Filho.

7Âª

Barra da Tijuca, ltanhangÃ¡, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos 
Bandeirantes, JacarepaguÃ¡, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio das Pedras, 
Tanque, Curicica, Pechincha, PraÃ§a Seca

e Vila Valqueire.

8Âª Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador CamarÃ¡, Jabour, 
SantÃ-ssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, 
MagalhÃ£es Bastos e Realengo.

11Âª Ilha do Governador

4. Das atribuiÃ§Ãµes

 SÃNTESE DAS ATRIBUIÃ‡Ã•ES
responsabilizar-se pelo bom andamento do trabalho dos seus alunos;
participar do planejamento curricular da Escola;
planejar suas atividades como regente de turma, visando a um bom desenvolvimento
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funcional;
acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo medidas para melhor 
rendimento e ajustamento

do mesmo, em consonÃ¢ncia com a CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica;
manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno, obedecendo a 
normas e prazos estabelecidos;
utilizar as horas complementares em atividades pedagÃ³gicas inerentes Ã  sua 
funÃ§Ã£o de docente;
atender Ã s determinaÃ§Ãµes da Escola, quanto Ã  observÃ¢ncia de horÃ¡rio e 
convocaÃ§Ãµes;
manter-se em permanente atualizaÃ§Ã£o pedagÃ³gica, visando ao aperfeiÃ§oamento 
profissional;
executar quaisquer outros encargos semelhantes e pertinentes Ã  categoria 
funcional.

Em consonÃ¢ncia com a Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional nÂº 9394,
de 20/12/96, sÃ£o ainda

atribuiÃ§Ãµes do cargo:
ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos;
participar, integralmente, dos perÃ-odos dedicados ao planejamento, Ã  
avaliaÃ§Ã£o e ao desenvolvimento profissional;
colaborar com as atividades de articulaÃ§Ã£o da escola com as famÃ-lias e a 
comunidade;
participar da elaboraÃ§Ã£o da proposta pedagÃ³gica do estabelecimento de ensino.

II. Dos Requisitos

1. SÃ£o requisitos necessÃ¡rios para a inscriÃ§Ã£o:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado e, no caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos polÃ-ticos, na forma do

disposto no art. 13, do Decreto n.Âº 70.436, de 18 de abril de 1972;
Maiores 
informaÃ§Ãµes:http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2026page=1

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contratacao-de-pessoal-por-tempo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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 contrataÃ§Ã£o de pessoal, por tempo determinado, de Agentes Auxiliares de 
Creche para atuar nas unidades de educaÃ§Ã£o infantil da Rede PÃºblica do 
Sistema Municipal de EducaÃ§Ã£o do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro e dÃ¡ outras 
providÃªncias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o
Ato da SecretÃ¡ria

 DIÃRIO OFICIAL de 6
de marÃ§o de 2013RESOLUÃ‡ÃƒO SME N.Âº 1229 , DE 05
DE MARÃ‡O DE 2013.
DispÃµe sobre a contrataÃ§Ã£o de
pessoal, por tempo determinado, de Agentes Auxiliares de Creche para atuar nas
unidades de educaÃ§Ã£o infantil da Rede PÃºblica do Sistema Municipal de 
EducaÃ§Ã£o
do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro e dÃ¡ outras providÃªncias

 A SECRETÃRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela
legislaÃ§Ã£o em vigor, considerando o que dispÃµe o Decreto n.Âº 12.577, de 20 
de
dezembro de 1993 e tendo em vista a autorizaÃ§Ã£o de Exmo. Senhor Prefeito,
exarada no processo n.Âº 07/001.142/2013,

RESOLVE:

Art. 1Âº Fica autorizada a contrataÃ§Ã£o para o emprego de
Agente Auxiliar de Creche, observados os termos da Lei n.Âº 1.978, de 26 de maio
de 1993, regulamentada pelo Decreto n 12.577, de 20 de dezembro de 1993.
 1Âº Para os fins a que se destina a contrataÃ§Ã£o serÃ¡
utilizado o banco remanescente de aprovados no concurso pÃºblico regulamentado 
pelo
Edital SME/SMA n.Âº 08/2007, cuja vigÃªncia expirou em 06/04/2012.
 2Âº A contrataÃ§Ã£o a que alude
o caput dar-se-Ã¡ pelo prazo de seis meses, prorrogÃ¡vel por mais trÃªs meses.
Art. 2Âº CaberÃ¡ Ã 
Coordenadoria de Recursos Humanos adotar as providÃªncias necessÃ¡rias Ã 
contrataÃ§Ã£o dos interessados, a partir da convocaÃ§Ã£o dos candidatos a que se
refere o  1Âº do artigo 1Âº.

Art. 3Âª Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua
publicaÃ§Ã£o.

Rio de Janeiro, 05 de marÃ§o de 2013.

Maiores 
informaÃ§Ãµes:http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2017page=1

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criterios-de-avaliacao.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CRITÃ‰RIOS DE AVALIAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

2Âº ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.ESTRUTURA(QuestÃ£o 1)
  Identificar elementos de apresentaÃ§Ã£o de um livro: tÃ-tulo.
Escreve corretamente o tÃ-tulo integral do
  livro = 2,5Escreve integralmente, mas com uma
  incorreÃ§Ã£o o tÃ-tulo do livro = 2,0Escreve integralmente, mas com mais de 
uma
  incorreÃ§Ã£o o tÃ-tulo do livro = 1,5Escreve correta, mas parcialmente o 
tÃ-tulo
  do livro = 1,0Escreve parcial e incorretamente o tÃ-tulo
  do livro = 0,5NÃ£o atende = 02.
  COERÃŠNCIA (QuestÃ£o 2) Demonstrar
  compreensÃ£o da histÃ³ria lida, por meio de um desenho.
1)1) O desenho permite perceber, com clareza, de que
  trata a histÃ³ria do livro = 2,52) O desenho
  permite perceber, com algumas falhas na clareza, de que trata a histÃ³ria do
  livro = 2,03) O desenho mostra
  uma cena nÃ£o essencial da histÃ³ria do livro = 1,54) O desenho
  mostra, apenas, algum personagem da histÃ³ria do livro = 1,05) HÃ¡ um desenho,
  mas sem clara relaÃ§Ã£o com a histÃ³ria do livro = 0,56) NÃ£o atende = 03.
  COESÃƒO TEXTUAL (QuestÃ£o 3)
  Demonstra conhecer a sequÃªncia de uma histÃ³ria.
1) Organiza as frases na sequÃªncia correta
  da histÃ³ria = 2,52) Organiza as frases com alguma falha na
  sequÃªncia da histÃ³ria = 2,03) Escreve frases soltas, mas pertinentes
  sobre o enredo da histÃ³ria = 1,54) Escreve frases sobre personagem, espaÃ§o
  ou detalhe da histÃ³ria = 1,05) Escreve uma Ãºnica frase sobre a histÃ³ria
  = 0,56) NÃ£o atende. = 04.

   USO DA LÃNGUA (QuestÃ£o 4)
  Utilizar a escrita como sistema de representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes
  aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) uso adequado do vocabulÃ¡rio;2) ortografia
- relaÃ§Ã£o grafema/ fonema; espaÃ§amento
  entre palavras; uso de maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final,
ponto de exclamaÃ§Ã£o,
  ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e verbal 
(relaÃ§Ãµes
  morfossintÃ¡ticas).1) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de
  concordÃ¢ncia na organizaÃ§Ã£o das frases = 2,52) Demonstra bom domÃ-nio do 
cÃ³digo
  linguÃ-stico, apresentando, eventualmente, na organizaÃ§Ã£o das frases, 

Página 983



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
dificuldades
  nos aspectos ortogrÃ¡ficos, de
  pontuaÃ§Ã£o ou de concordÃ¢ncia = 2,03) Demonstra
  razoÃ¡vel domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, com algumas dificuldades nos
  aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia = 1,54) Demonstra 
razoÃ¡vel domÃ-nio do
  cÃ³digo linguÃ-stico, mas com muitas dificuldades em todos os aspectos = 1,05)
Demonstra conhecimento reduzido
  do cÃ³digo linguÃ-stico, com dificuldade na organizaÃ§Ã£o das frases = 0,56) 
NÃ£o demonstra domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico = 0
3Âº ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURA
  Apresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do texto: redige utilizando as
  caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia (bilhete) nos locais adequados.5 
itens: Data
  Vocativo
  Despedida
  Assinatura
  Corpo (visÃ£o geral do texto)5 itens = 2,54 itens = 2,03 itens = 1,52 itens = 
1,01 item = 0,5NÃ£o atende = 02.
  COERÃŠNCIA
  Compreender a proposta da produÃ§Ã£o textual e desenvolver o tema,
  estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor por meio da 
elaboraÃ§Ã£o
  de um texto estruturado.Itens: O quÃª (convite)
  Para quÃª (ler o livro X)
  Por quÃª (argumento)2)1) Explicita o quÃª, para quÃª e por quÃª, com 
coerÃªncia e
  clareza = 2,52) Explicita o quÃª,
  para quÃª e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza
=
  2,03) Explicita para
  quÃª e por quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza = 
1,54) Explicita apenas
  o quÃª e para quÃª, mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza =
  1,05) Toca em algum
  item, mas com pouca ou nenhuma coerÃªncia ou clereza = 0,56) NÃ£o consegue
  formar um texto = 0
3.
  COESÃƒO
  Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a
  construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)1) Articula adequadamente as partes
  do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 
2,52) Articula adequadamente as partes
  do texto, podendo apresentar eventuais problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos
  coesivos = 2,03) Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 1,54)
Articula razoavelmente as partes
  do texto, mas apresenta uso excessivo de repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias = 1,05) 
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Articula precariamente as partes
  do texto, devido a problemas frequentes
  na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos = 0,56) NÃ£o articula as partes do texto 
=
  04.

   USO DA LÃNGUA
  Utilizar a escrita como sistema de representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes
  aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) uso adequado do vocabulÃ¡rio;2) ortografia
- relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de exclamaÃ§Ã£o,
  ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e verbal 
(relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).1) Demonstra excelente domÃ-nio do
  cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e 
de
  concordÃ¢ncia = 2,52) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de
  concordÃ¢ncia = 2,03) Demonstra bom domÃ-nio do cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos de concordÃ¢ncia, mas com algumas
  dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o = 1,54) Demonstra bom domÃ-nio do 
cÃ³digo
  linguÃ-stico, respeitando os aspectos ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com
dificuldades
  na concordÃ¢ncia = 1,05) Demonstra conhecimento reduzido do
  cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o, 
Ã 
  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia = 0,56) NÃ£o apresenta conhecimento mÃ-nimo do
  cÃ³digo linguÃ-stico = 04Âº ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURAApresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do
  texto: redige utilizando as caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia 
(descriÃ§Ã£o)
  nos locais adequados.3 itens: IntroduÃ§Ã£oDesenvolvimentoConclusÃ£o2,5 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, com uso adequado dos parÃ¡grafos.2,0 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.1,5 =
  Apresenta
  os 3 itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.1,0 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.0,5 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.0 =NÃ£o atende.2.
  COERÃŠNCIACompreender a proposta da produÃ§Ã£o textual
  e desenvolver o tema, estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor
  por meio da elaboraÃ§Ã£o de um texto estruturado.Itens: Qual (livro)De quem
       (personagem)O quÃª (caracterÃ-sticas)3)2,5 = Explicita quem Ã© o
  personagem escolhido, de qual livro Ã© e suas caracterÃ-sticas, com coerÃªncia
e
  clareza.2,0 = Explicita quem Ã© o personagem escolhido, de
  qual livro Ã© e suas caracterÃ-sticas, mesmo que com algumas falhas na
  coerÃªncia ou na clareza.1,5 = Explicita quem Ã© o personagem escolhido, sem
  dizer de qual livro Ã©, e algumas de suas caracterÃ-sticas, mas com coerÃªncia
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e clareza.1,0 = Explicita quem Ã© o personagem escolhido,
  sem dizer de qual livro Ã©, e algumas de suas caracterÃ-sticas, mesmo que com
  algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza.0,5 = Toca em algum(ns) item(ns), 
mas com pouca
  ou nenhuma coerÃªncia ou clareza.0 = NÃ£o consegue formar um texto.3.
  COESÃƒODemonstrar conhecimento dos mecanismos
  linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos
coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)2,5 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o
  de recursos coesivos.2,0 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, podendo apresentar eventuais
  problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,5 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta problemas na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,0 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta uso excessivo de
  repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias.0,5 =
  Articula
  precariamente as partes do texto, devido a problemas frequentes na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.0 = NÃ£o articula as partes
  do texto.4.

   USO DA LÃNGUAUtilizar a escrita como sistema de
  representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) 
uso adequado do vocabulÃ¡rio;2)
  ortografia - relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de
  exclamaÃ§Ã£o, ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e 
verbal (relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).2,5 =
  Demonstra
  excelente domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.2,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.1,5 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos de
  concordÃ¢ncia, mas com algumas dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o.1,0
=
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com dificuldades na concordÃ¢ncia.0,5 =
  Demonstra
  conhecimento reduzido do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades
  com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o, Ã  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia.0 = NÃ£o 
apresenta
  conhecimento mÃ-nimo do cÃ³digo linguÃ-stico.5Âº 
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ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURAApresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do
  texto: redige utilizando as caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia 
(descriÃ§Ã£o)
  nos locais adequados.3 itens: IntroduÃ§Ã£oDesenvolvimentoConclusÃ£o2,5 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, com uso adequado dos parÃ¡grafos.2,0 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.1,5 =
  Apresenta
  os 3 itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.1,0 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.0,5 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.0 =NÃ£o atende.2.
  COERÃŠNCIACompreender a proposta da produÃ§Ã£o textual
  e desenvolver o tema, estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor
  por meio da elaboraÃ§Ã£o de um texto estruturado.Itens: Qual (livro)De quem
       (protagonista)O quÃª (feito
       mais importante)4)2,5 = Explicita quem Ã© o
  protagonista, de qual livro Ã© e conta seu feito mais importante, com
  coerÃªncia e clareza.2,0 = Explicita quem Ã© o personagem escolhido, de
  qual livro Ã© e conta seu feito mais importante, mesmo que com algumas falhas
  na coerÃªncia ou na clareza.1,5 = Explicita quem Ã© o personagem escolhido, 
sem
  dizer de qual livro Ã©, e conta seu feito mais importante, mas com coerÃªncia 
e
  clareza.1,0 = Explicita quem Ã© o personagem escolhido,
  sem dizer de qual livro Ã©, e conta seu feito mais importante, mesmo que com
  algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza.0,5 = Toca em algum(ns) item(ns), 
mas com pouca
  ou nenhuma coerÃªncia ou clareza.0 = NÃ£o consegue formar um texto.3.
  COESÃƒODemonstrar conhecimento dos mecanismos
  linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos
coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)2,5 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o
  de recursos coesivos.2,0 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, podendo apresentar eventuais
  problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,5 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta problemas na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,0 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta uso excessivo de
  repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias.0,5 =
  Articula
  precariamente as partes do texto, devido a problemas frequentes na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.0 = NÃ£o articula as partes
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  do texto.4.

   USO DA LÃNGUAUtilizar a escrita como sistema de
  representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) 
uso adequado do vocabulÃ¡rio;2)
  ortografia - relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de
  exclamaÃ§Ã£o, ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e 
verbal (relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).2,5 =
  Demonstra
  excelente domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.2,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.1,5 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos de
  concordÃ¢ncia, mas com algumas dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o.1,0
=
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com dificuldades na concordÃ¢ncia.0,5 =
  Demonstra
  conhecimento reduzido do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades
  com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o, Ã  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia.0 = NÃ£o 
apresenta
  conhecimento mÃ-nimo do cÃ³digo linguÃ-stico.6Âº 
ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURAApresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do
  texto: redige utilizando as caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia.Itens: 
IntroduÃ§Ã£oDesenvolvimentoConclusÃ£o2,5 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, com uso adequado dos parÃ¡grafos.2,0 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.1,5 =
  Apresenta
  os 3 itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.1,0 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.0,5 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.0 = NÃ£o atende.2.
  COERÃŠNCIA
  Compreender a proposta da produÃ§Ã£o textual e desenvolver o tema,
  estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor por meio da 
elaboraÃ§Ã£o
  de um texto estruturado.Itens: SituaÃ§Ã£o
       inicialConflito
       geradorConsequÃªncias2,5 =
  Explicita
  qual Ã© a situaÃ§Ã£o inicial da histÃ³ria, o conflito gerador e suas
  consequÃªncias, com coerÃªncia e clareza.2,0 = Explicita qual Ã© a situaÃ§Ã£o 
inicial da
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  histÃ³ria, o conflito gerador e suas consequÃªncias, mesmo que com algumas
  falhas na coerÃªncia ou na clareza.1,5 = Explicita qual Ã© a situaÃ§Ã£o 
inicial da
  histÃ³ria e o conflito gerador, mas nÃ£o suas consequÃªncias, com coerÃªncia e
clareza.1,0 = Explicita qual Ã© a situaÃ§Ã£o inicial da
  histÃ³ria e o conflito gerador, mas nÃ£o suas consequÃªncias, mesmo que com
  algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza.0,5 = Toca em algum(ns) item(ns), 
mas com pouca
  ou nenhuma coerÃªncia ou clareza.0 = NÃ£o consegue formar um texto.3.
  COESÃƒODemonstrar conhecimento dos mecanismos
  linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos
coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes 
desnecessÃ¡rias)2,5 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, sem apresentar problemas na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.2,0 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, podendo apresentar eventuais
  problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,5 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta problemas na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,0 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta uso excessivo de
  repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias.0,5 =
  Articula
  precariamente as partes do texto, devido a problemas frequentes na 
utilizaÃ§Ã£o de
  recursos coesivos.0 = NÃ£o articula as partes
  do texto.4.

   USO DA LÃNGUAUtilizar a escrita como sistema de
  representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) 
uso adequado do vocabulÃ¡rio;2)
  ortografia - relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de
  exclamaÃ§Ã£o, ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e 
verbal (relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).2,5 =
  Demonstra
  excelente domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.2,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.1,5 = Demonstra bom
  domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos de concordÃ¢ncia, 
mas
  com algumas dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o.1,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com dificuldades na concordÃ¢ncia.0,5 =
  Demonstra
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  conhecimento reduzido do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades
  com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o, Ã  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia.0 = NÃ£o 
apresenta
  conhecimento mÃ-nimo do cÃ³digo linguÃ-stico.7Âº 
ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURAApresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do
  texto: redige utilizando as caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia.Itens: 
IntroduÃ§Ã£oDesenvolvimentoConclusÃ£o2,5 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, com uso adequado dos parÃ¡grafos.2,0 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.1,5 =
  Apresenta
  os 3 itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.1,0 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.0,5 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.0 = NÃ£o atende.2.
  COERÃŠNCIA
  Compreender a proposta da produÃ§Ã£o textual e desenvolver o tema,
  estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor por meio da 
elaboraÃ§Ã£o
  de um texto estruturado.Itens: SituaÃ§Ã£o
       inicialConflito
       geradorPor quÃª2,5 =
  Explicita
  qual Ã© a situaÃ§Ã£o inicial da histÃ³ria, o conflito gerador e por que a 
trama
  se complica, com coerÃªncia e clareza.2,0 = Explicita qual Ã© a situaÃ§Ã£o 
inicial da
  histÃ³ria, o conflito gerador e por que a trama se complica, mesmo que com
  algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza.1,5 = Explicita qual Ã© a 
situaÃ§Ã£o inicial da
  histÃ³ria e o conflito gerador, mas nÃ£o por que a trama se complica, com 
coerÃªncia e clareza.1,0 = Explicita qual Ã© a situaÃ§Ã£o inicial da
  histÃ³ria e o conflito gerador, mas nÃ£o por que a trama se complica, mesmo 
que
  com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza.0,5 = Toca em algum(ns) 
item(ns), mas com pouca
  ou nenhuma coerÃªncia ou clareza.0 = NÃ£o consegue formar um texto.3.
  COESÃƒODemonstrar conhecimento dos mecanismos
  linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos
coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)2,5 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, sem apresentar problemas na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.2,0 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, podendo apresentar eventuais
  problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,5 =
  Articula
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  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta problemas na utilizaÃ§Ã£o
  de recursos coesivos.1,0 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta uso excessivo de
  repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias.0,5 =
  Articula
  precariamente as partes do texto, devido a problemas frequentes na 
utilizaÃ§Ã£o de
  recursos coesivos.0 = NÃ£o articula as partes
  do texto.4.

   USO DA LÃNGUAUtilizar a escrita como sistema de
  representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) 
uso adequado do vocabulÃ¡rio;2)
  ortografia - relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§amento entre palavras; uso de
  maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de
  exclamaÃ§Ã£o, ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e 
verbal (relaÃ§Ãµes
  morfossin-tÃ¡ticas).2,5 =
  Demonstra
  excelente domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.2,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.1,5 = Demonstra bom
  domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos de concordÃ¢ncia, 
mas
  com algumas dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o.1,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com dificuldades na concordÃ¢ncia.0,5 =
  Demonstra
  conhecimento reduzido do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades
  com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o, Ã  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia.0 = NÃ£o 
apresenta
  conhecimento mÃ-nimo do cÃ³digo linguÃ-stico.8Âº 
ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURAApresentar
  elementos de apresentaÃ§Ã£o do texto: redige utilizando as caracterÃ-sticas
  especÃ-ficas da tipologia nos locais adequados e realizando a devida
  paragrafaÃ§Ã£o. 3 itens:IntroduÃ§Ã£oDesenvolvimentoConclusÃ£o2,5 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, com uso adequado dos parÃ¡grafos.2,0 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.1,5 =
  Apresenta
  os 3 itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.1,0 =
  Apresenta
  alguns dos itens, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.0,5 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.0 = NÃ£o atende.
2.
  COERÃŠNCIACompreender a proposta da produÃ§Ã£o textual
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  e desenvolver o tema, estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor
  por meio da elaboraÃ§Ã£o de um texto estruturado. Itens:SituaÃ§Ã£o
       inicialConflito
       geradorClÃ-maxDesfecho 2,5 = Narra a histÃ³ria, abordando os 4 itens, com
  coerÃªncia e clareza.2,0 = Narra a histÃ³ria, abordando os 4 itens, mesmo
  que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza.1,5 = Narra a histÃ³ria, 
abordando apenas 3 itens,
  porÃ©m escreve com coerÃªncia e clareza.1,0 = Narra a histÃ³ria, abordando 
apenas 3 itens,
  porÃ©m escreve com falhas na coerÃªncia ou na clareza.0,5 = Narra a histÃ³ria,
abordando apenas 1 ou 2
  itens, com pouca consistÃªncia,
  apresentando falhas na coerÃªncia e na clareza.0 = NÃ£o consegue formar um 
texto.3.
  COESÃƒODemonstrar conhecimento dos mecanismos
  linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos
coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes 
desne-cessÃ¡rias)2,5 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o
  de recursos coesivos.2,0 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, podendo apresentar eventuais
  problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,5 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta problemas na utilizaÃ§Ã£o
  de recursos coesivos.1,0 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta uso excessivo de
  repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias.0,5 =
  Articula
  precariamente as partes do texto, devido a problemas frequentes na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.0 = NÃ£o articula as partes
  do texto.4.

   USO DA LÃNGUAUtilizar a escrita como sistema de
  representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) 
uso adequado do vocabulÃ¡rio;2)
  ortografia - relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§a-mento entre palavras; uso
  de maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de
  exclamaÃ§Ã£o, ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e 
verbal (relaÃ§Ãµes
  morfos-sintÃ¡ticas).2,5 =
  Demonstra
  excelente domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.2,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.1,5 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos de
  concordÃ¢ncia, mas com algumas dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o.1,0
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=
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com dificuldades na concordÃ¢ncia.0,5 =
  Demonstra
  conhecimento reduzido do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades
  com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o, Ã  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia.0 = NÃ£o 
apresenta
  conhecimento mÃ-nimo do cÃ³digo linguÃ-stico.
9Âº ANOASPECTOSINDICADORESPONTUAÃ‡ÃƒO1.
  ESTRUTURAApresentar elementos de apresentaÃ§Ã£o do
  texto: redige utilizando as caracterÃ-sticas especÃ-ficas da tipologia nos
  locais adequados e realizando a devida paragrafaÃ§Ã£o. 3 
itens:IntroduÃ§Ã£oDesenvolvimentoConclusÃ£o2,5 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, com uso adequado dos parÃ¡grafos.2,0 =
  Apresenta
  os 3 itens bem definidos, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.1,5 =
  Apresenta
  os 3 itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.1,0 =
  Apresenta
  alguns dos itens, mas com falhas na paragrafaÃ§Ã£o.0,5 =
  Apresenta
  algum(ns) dos itens, mas num Ãºnico parÃ¡grafo.0 = NÃ£o atende.
2.
  COERÃŠNCIACompreender a proposta da produÃ§Ã£o textual
  e desenvolver o tema, estabelecendo uma comunicaÃ§Ã£o entre emissor e receptor
  por meio da elaboraÃ§Ã£o de um texto estruturado. Itens:SituaÃ§Ã£o
       inicialConflito
       geradorClÃ-maxDesfecho 2,5 = Narra a histÃ³ria, abordando os 4 itens, com
  coerÃªncia e clareza.2,0 = Narra a histÃ³ria, abordando os 4 itens,
  mesmo que com algumas falhas na coerÃªncia ou na clareza.1,5 = Narra a 
histÃ³ria, abordando apenas 3 itens,
  porÃ©m escreve com coerÃªncia e clareza.1,0 = Narra a histÃ³ria, abordando 
apenas 3 itens,
  porÃ©m escreve com falhas na coerÃªncia ou na clareza.0,5 = Narra a histÃ³ria,
abordando apenas 1 ou 2
  itens, com pouca consistÃªncia,
  apresentando falhas na coerÃªncia e na clareza.0 = NÃ£o consegue formar um 
texto.3.
  COESÃƒO
Demonstrar conhecimento dos mecanismos
  linguÃ-sticos necessÃ¡rios para a construÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o textual.(Recursos
coesivos: palavras ou expressÃµes
  utilizadas para ligar as partes do texto ou para evitar repetiÃ§Ãµes
  desnecessÃ¡rias)2,5 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, sem apresentar problemas na utilizaÃ§Ã£o
  de recursos coesivos.2,0 =
  Articula
  adequadamente as partes do texto, podendo apresentar eventuais
  problemas na utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.1,5 =
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  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta problemas na utilizaÃ§Ã£o
  de recursos coesivos.1,0 =
  Articula
  razoavelmente as partes do texto, mas apresenta uso excessivo de
  repetiÃ§Ãµes desnecessÃ¡rias.0,5 =
  Articula
  precariamente as partes do texto, devido a problemas frequentes na
  utilizaÃ§Ã£o de recursos coesivos.0 = NÃ£o articula as partes
  do texto.4.

   USO DA LÃNGUAUtilizar a escrita como sistema de
  representaÃ§Ã£o, respeitando os seguintes aspectos do cÃ³digo linguÃ-stico:1) 
uso adequado do vocabulÃ¡rio;2)
  ortografia - relaÃ§Ã£o grafema/fonema; espaÃ§a-mento entre palavras; uso
  de maiÃºsculas; acentuaÃ§Ã£o.3) pontuaÃ§Ã£o - ponto final, ponto de
  exclamaÃ§Ã£o, ponto de interrogaÃ§Ã£o, vÃ-rgula.4) concordÃ¢ncia nominal e 
verbal (relaÃ§Ãµes
  morfos-sintÃ¡ticas).2,5 =
  Demonstra
  excelente domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.2,0 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos, de pontuaÃ§Ã£o e de concordÃ¢ncia.1,5 =
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos de
  concordÃ¢ncia, mas com algumas dificuldades em pontuaÃ§Ã£o ou acentuaÃ§Ã£o.1,0
=
  Demonstra
  bom domÃ-nio do cÃ³digo linguÃ-stico, respeitando os aspectos
  ortogrÃ¡ficos ou de pontuaÃ§Ã£o, mas com dificuldades na concordÃ¢ncia.0,5 =
  Demonstra
  conhecimento reduzido do cÃ³digo linguÃ-stico, apresentando dificuldades
  com relaÃ§Ã£o Ã  pontuaÃ§Ã£o, Ã  acentuaÃ§Ã£o e Ã  concordÃ¢ncia.0 = NÃ£o 
apresenta
  conhecimento mÃ-nimo do cÃ³digo linguÃ-stico.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-extensao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de ExtensÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Curso de ExtensÃ£o
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Sr. Coordenador de CRE
Sr. Gerente de EducaÃ§Ã£o
Sr. Diretor de unidade com EducaÃ§Ã£o infantil

ReforÃ§ando a parceria entre a Secretaria de EducaÃ§Ã£o e as Universidades, 
divulgamos o curso de extensÃ£o EducaÃ§Ã£o infantil, InfÃ¢ncia e Artes, uma 
proposta da Faculdade de EducaÃ§Ã£o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
UFRJ.
Entendemos a formaÃ§Ã£o continuada como um lugar privilegiado de aprimoramento 
e, portanto, julgamos que esta Ã© uma excelente oportunidade de ampliar saberes 
e prÃ¡ticas de nossos professores.

Clique na imagem abaixo para acessar o folder com as informaÃ§Ãµes referentes ao
curso.

Solicitamos a todos a divulgaÃ§Ã£o destas informaÃ§Ãµes junto aos professores de
EducaÃ§Ã£o infantil.

https://docs.google.com/file/d/0B53pnvrg4fuPQWxyaWFrajhlaU0/edit
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulgacao-de-curso-online-gratuito.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 DivulgaÃ§Ã£o de curso online gratuito para Professores de InglÃªs

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Assunto: DivulgaÃ§Ã£o
de curso online gratuito para
Professores de InglÃªs 

Senhor(a)
Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhor(a)
Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a)
Gerente de
E/SUBG/CRE/GRH,Senhor(a) Diretor(a) de
Unidade Escolar,
A Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o, por meio da E/SUBE/CED - Equipe de LÃ-ngua Inglesa e do Programa Rio
CrianÃ§a Global, vem divulgar uma sÃ©rie de seis seminÃ¡rios online promovidos 
pelo Departamento de Estado Americano e pelo
EscritÃ³rio Regional de LÃ-ngua Inglesa no Brasil, a se realizar no perÃ-odo de 
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17
de abril a 26 de junho de 2013, sempre Ã s quartas-feiras. 
2.  Essa Ã© a 10Âª ediÃ§Ã£o do curso Shaping
The Way We Teach English, que
Ã© gratuito e tem programada a apresentaÃ§Ã£o de renomados especialistas da 
Ã¡rea de
ensino de inglÃªs.
3. Os interessados devem enviar email para RELOBrazil@state.gov, com as 
seguintes
informaÃ§Ãµes: primeiro e Ãºltimo nomes, email
pessoal e paÃ-s. Os que acompanharem
quatro dos seis webinars terÃ£o
direito a certificado. Seguem, em anexo, os detalhes da programaÃ§Ã£o.
4. Considerando
a relevÃ¢ncia dos temas a serem tratados e a oportunidade de os Professores de
InglÃªs da Rede PÃºblica Municipal entrarem em contato com especialistas e
docentes de vÃ¡rios paÃ-ses do mundo, contamos com a ampla divulgaÃ§Ã£o junto ao
pÃºblico-alvo, de modo a permitir a inscriÃ§Ã£o de todos os interessados.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
divulgacao-olimpiada-internacional.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DivulgaÃ§Ã£o - OlimpÃ-ada Internacional MatemÃ¡tica sem Fronteiras/2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Circular
E/SUBE/CED nÂº 023Rio de
Janeiro, 08 de marÃ§o de 2013.
Assunto: DivulgaÃ§Ã£o -
OlimpÃ-ada Internacional
MatemÃ¡tica sem Fronteiras/2013

Senhor(a)
Coordenador(a) de E/SUBE/CRE,Senhor(a)
Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a) Diretor(a) de Unidade Escolar,Senhor(a)
Coordenador(a) PedagÃ³gico(a), 

A Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o divulga o inÃ-cio das inscriÃ§Ãµes para
a ediÃ§Ã£o 2013 daOlimpÃ-ada Internacional MatemÃ¡tica sem Fronteiras,a ediÃ§Ã£o
brasileira de MathÃ©matiques Sans FrontiÃ¨res,
competiÃ§Ã£o criada em 1990, na FranÃ§a, por iniciativa da Academia de 
Estrasburgo.
2. O evento jÃ¡
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acontece no Brasil desde 2011, e se constitui em uma competiÃ§Ã£o com 
exercÃ-cios
que estimulam o interesse dos jovens pela MatemÃ¡tica a partir do trabalho
colaborativo na soluÃ§Ã£o de problemas.

3. O pÃºblico-alvo sÃ£o os estudantes
do Ensino Fundamental e MÃ©dio.As inscriÃ§Ãµes poderÃ£o ser realizadas atÃ© o 
prÃ³ximo dia 02 de
abril de 2013, pelo site www.redepoc.com/msf
4. Solicitamos divulgar
o evento junto Ã s Unidades Escolares.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entenda-como-funcionam-as-plataformas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entenda como funcionam as plataformas adaptativas | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Entenda como funcionam as plataformas adaptativas | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estamos-outra-vez-vivendo-uma-era.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Estamos outra vez vivendo uma era Gutenberg | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estamos outra vez vivendo uma era Gutenberg | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
games-nas-escolas-experiencias-revelam.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Games nas escolas: experiÃªncias revelam impacto positivo no aprendizado | 
Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Games nas escolas: experiÃªncias revelam impacto positivo no aprendizado | 
Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
games-que-ajudam-treinar-o-cerebro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 23 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Games que ajudam a treinar o cÃ©rebro | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Games que ajudam a treinar o cÃ©rebro | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
governo-contesta-dados-usados-pela-onu.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Governo contesta dados usados pela ONU no levantamento do IDH - Brasil - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Governo contesta dados usados pela ONU no levantamento do IDH - Brasil - iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
governo-convoca-hackers-criar-programas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Governo convoca hackers a criar programas com dados educacionais - EducaÃ§Ã£o - 
iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Governo convoca hackers a criar programas com dados educacionais - EducaÃ§Ã£o - 
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iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
intercambio-nacional-tem-pouca-adesao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

IntercÃ¢mbio nacional tem pouca adesÃ£o - AgÃªncia Estado - UOL NotÃ-cias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
IntercÃ¢mbio nacional tem pouca adesÃ£o - AgÃªncia Estado - UOL NotÃ-cias
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-futuro-da-educacao-pode-estar-nas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O futuro da educaÃ§Ã£o pode estar nas nuvens | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O futuro da educaÃ§Ã£o pode estar nas nuvens | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-gratuita-de-apps-incentiva-o.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina gratuita de apps incentiva o empreendedorismo | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Oficina gratuita de apps incentiva o empreendedorismo | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-gratuita-ensina-dar-aula-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma gratuita ensina a dar aula com projetos | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma gratuita ensina a dar aula com projetos | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
porcentual-de-alunos-com-aprendizado.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Porcentual de alunos com aprendizado adequado Ã  sÃ©rie por cidade em 2011 - 
EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Porcentual de alunos com aprendizado adequado Ã  sÃ©rie por cidade em 2011 - 
EducaÃ§Ã£o - iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-faltam-ou-faltam.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professores faltam ou faltam professores | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professores faltam ou faltam professores | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-para-criar-escola-sem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Projeto para criar escola sem professores ganha prÃªmio de US$ 1 milhÃ£o - 
EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto para criar escola sem professores ganha prÃªmio de US$ 1 milhÃ£o - 
EducaÃ§Ã£o - iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
saiu-o-regulamento-do-concurso-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Saiu o regulamento do concurso de resenhas e relatos de experiÃªncias dos livros
da biblioteca do professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Saiu o regulamento do concurso de resenhas e relatos de experiÃªncias dos livros
da biblioteca do professor.
Os vencedores irÃ£o Ã  Festa LiterÃ¡ria Internacional de Paraty, FLIP.
Veja o edital completo em sua Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o e participe!

https://docs.google.com/file/d/0B7ixd0KGbnoDVlQ0bGozM1BuV3M/edit?pli=1
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
selecao-de-professores-em-volta-redonda.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeleÃ§Ã£o de professores em Volta Redonda.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
TÃªm inÃ-cio na prÃ³xima quinta-feira, 14, as inscriÃ§Ãµes para o processo 
seletivo 002/2013 da prefeitura de Volta Redonda, Rio de Janeiro, no qual serÃ£o
disponibilizadas cinco vagas docentes para substituiÃ§Ã£o temporÃ¡ria.
Consta em certame que as oportunidades serÃ£o para Professor III - SÃ©ries 
Finais do Ensino Fundamental e Ensino MÃ©dio nas disciplinas de CiÃªncias 
FÃ-sicas e BiolÃ³gicas, FÃ-sica, Geografia, QuÃ-mica e HistÃ³ria, com jornada de
24 horas-aula em sala.
De acordo com a municipalidade, a hora-aula serÃ¡ de R$ 8,23, acrescida de 
gratificaÃ§Ã£o social no valor de R$ 200,00, mais gratificaÃ§Ã£o de 30% de 
regÃªncia de turmas.
As inscriÃ§Ãµes serÃ£o recebidas de 14 a 19 de marÃ§o pelo endereÃ§o 
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eletrÃ´nicowww.portalvr.com, com limite das 17h do Ãºltimo dia.
HaverÃ¡ prova objetiva de conhecimentos com questÃµes de lÃ-ngua portuguesa no 
dia 24 de marÃ§o Ã s 9h e avaliaÃ§Ã£o de tÃ-tulos e experiÃªncia profissional 
para todos os inscritos.

http://www.portalvr.com/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
seminario-prova-rio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SeminÃ¡rio Prova Rio.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr(a). Coordenador de E/SUBE/CRE
Sr(a). Gerente de E/SUBE/CRE/GED
Encaminhamos folder com a programaÃ§Ã£o e as orientaÃ§Ãµes para participaÃ§Ã£o 

 no SEMINÃRIO DE DISCUSSÃƒO DE RESULTADOS DA PROVA RIO 2012.Ã‰ importantÃ-ssimo 
que cada escola esteja representada nesse eventoque vai nÃ£o sÃ³ divulgar os 
resultados, mas tambÃ©m orientar os professores quanto Ã  anÃ¡lise e Ã  
elaboraÃ§Ã£o dos itens que caem nas provas.GostarÃ-amos de lembrar o 
quantitativo de professores para participaÃ§Ã£o no SeminÃ¡rio:a.Anos 
Iniciais(3Âºao 5Âº Ano):1 por escola, o qual deverÃ¡ participaro dia inteiro: 
ManhÃ£ e Tarde;b.Anos Finais(6Âº ao 9Âº Ano): 3 por escola, sendo1 para cada 
disciplinaavaliada: LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica e CiÃªncias Naturais, que 
deverÃ£o participarsomenteno turno daManhÃ£.
Estes professores deverÃ£o repassar o teor do seminÃ¡rio aos seus pares da 
escola, nos centros de estudos.
Solicitamos que a E/SUBE/CRE/GED relacione as inscriÃ§Ãµes e as encaminhe Ã  
E/SUBE/CED-AvaliaÃ§Ã£o, por e-mail,atÃ© 2 dias Ãºteis antesda dia reservado Ã  
participaÃ§Ã£o das escolas de sua E/SUBE/CRE. Lembramos que as inscriÃ§Ãµes 
devem vir separadas por grupo:
- 1Âº ao 5Âº Ano;

 - 6Âº ao 9Âº - LÃNGUA PORTUGUESA;
 - 6Âº ao 9Âº - MATEMÃTICA;

- 6Âº ao 9Âº - CIÃŠNCIAS.
Solicitamos ampla divulgaÃ§Ã£o a todas as Unidades Escolares de Ensino 
Fundamental.
Agradecemos sua valiosÃ-ssima colaboraÃ§Ã£o.
Respeitosamente,
Antonio Augusto
Assistente I da E/SUBE/CED
11/019298-9
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-quer-traduzir-dados-complexos-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site quer traduzir dados complexos para leigos | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Site quer traduzir dados complexos para leigos | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ssunto-orientacoes-para-inscricao-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Assunto: OrientaÃ§Ãµes para inscriÃ§Ã£o de Professores Alfabetizadores no Curso 
de FormaÃ§Ã£o Continuada do Pacto Nacional pela AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade Certa.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Assunto: OrientaÃ§Ãµes para inscriÃ§Ã£o de
Professores Alfabetizadores no Curso de FormaÃ§Ã£o Continuada do Pacto Nacional
pela AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade Certa.Senhor(a) Coordenador(a) de 
E/SUBE/CRE,Senhor(a) Gerente da E/SUBE/CRE/GED,Senhor(a) Diretor(a) de Unidade 
Escolar,
 A GerÃªncia de Ensino Fundamental da
Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o informa
que se encontram abertas, atÃ© o prÃ³ximo dia 12 de marÃ§o de 2013, as 
inscriÃ§Ãµes
para o Curso de FormaÃ§Ã£o Continuada para Professores Alfabetizadores / 
PrÃ³-Letramento
- Pacto Nacional pela
AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade Certa.
2. PoderÃ£o se inscrever
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Professores Regentes de turmas do 1Âº, 2Âº e 3Âº Anos do Ensino Fundamental em
2013, que foram registrados, no EDUCOCENSO/2012, como professores regentes de
turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
3. As inscriÃ§Ãµes serÃ£o realizadas pelas GerÃªncias de EducaÃ§Ã£o de
cada Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o em que o Professor, de acordo com as
seguintes etapas:- as inscriÃ§Ãµes serÃ£o encaminhadas pelas DireÃ§Ãµes das 
Unidades
Escolares, por email, para as
GerÃªncias de EducaÃ§Ã£o, conforme planilha em anexo (ANEXO 1);- as GerÃªncias 
de EducaÃ§Ã£o organizarÃ£o as turmas dos inscritos e
encaminharÃ£o, posteriormente, para a GerÃªncia de Ensino Fundamental 
(gefsme@rioeduca.net);- a GerÃªncia de Ensino Fundamental providenciarÃ¡ a 
inserÃ§Ã£o dos
inscritos no SISPACTO (MEC).
4. O curso
serÃ¡ realizado aos sÃ¡bados, com encontros presenciais de 8 (oito) horas, uma 
vez por mÃªs, ao longo do ano, de
acordo com calendÃ¡rio especÃ-fico (ANEXO 2).Os locais de formaÃ§Ã£o serÃ£o 
indicados,
organizados e divulgados, posteriormente, pelas GerÃªncias de EducaÃ§Ã£o de cada
Coordenadoria.
6. Segue, tambÃ©m em anexo, texto com
informaÃ§Ãµes sobre o Pacto Nacional pela AlfabetizaÃ§Ã£o na Idade Certa (ANEXO 
3).
7. Considerando a importÃ¢ncia da aÃ§Ã£o,
solicitamos ampla divulgaÃ§Ã£o desta circular, bem como o incentivo Ã 
participaÃ§Ã£o de todos os professores alfabetizadores.
8. Lembramos que os Professores cursistas
receberÃ£o certificaÃ§Ã£o pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao final 
de
cada ano de curso.
9. Em caso
de dÃºvidas e/ou para outras informaÃ§Ãµes, deverÃ¡ ser feito contato com a 
GerÃªncia de Ensino Fundamental pelo
telefone 2976.2294 ou pelo e-mail gefsme@rioeduca.netCircular E/SUBE/CED n 016,
de 04/03/013.ANEXO

 2CALENDÃRIO
DE ENCONTROS DE FORMAÃ‡ÃƒO CONTINUADA - PROFESSORES REGENTES DE 1Âº, 2Âº E 3Âº 
ANOS
- PNAIC - ANO 2013.
MÃŠS

 DIAHORÃRIOMARÃ‡O
168h Ã s17hABRIL
278h Ã s 17h30minMAIO
188h
  Ã s 17h30minJUNHO
22 e 298h
  Ã s 17h30minJULHO
138h
  Ã s 17h30minAGOSTO
238h
  Ã s 17h30minSETEMBRO
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148h
  Ã s 17h30minOUTUBRO
268h
  Ã s 17h30minNOVEMBRO238h
  Ã s17h

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
startup-quer-levar-ensino-movel.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Startup quer levar ensino mÃ³vel a brasileiros | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Startup quer levar ensino mÃ³vel a brasileiros | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
startups-para-desburocratizar-ensino.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Startups para desburocratizar ensino conservador | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Startups para desburocratizar ensino conservador | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uff-abre-mais-de-20-vagas-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

UFF abre mais de 20 vagas para professor - Concursos - Extra Online
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
UFF abre mais de 20 vagas para professor - Concursos - Extra Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vivemos-em-um-mundo-de-tres-dimensoes.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Vivemos em um mundo de trÃªs dimensÃµes | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Vivemos em um mundo de trÃªs dimensÃµes | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-e-um-empreendedor-criativo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VocÃª Ã© um empreendedor criativo?  Inscreva-se no Criativar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VocÃª Ã© um empreendedor criativo?

Inscreva-se no Criativar!

1. Escreva um texto com no mÃ¡ximo uma pÃ¡gina, vÃ-deo ou Ã¡udio contando como o
seu negÃ³cio surgiu, em um depoimento pessoal sobre criatividade, negÃ³cios e 
gestÃ£o.

2. Envie sua histÃ³ria para: empreendedorescriativos@gmail.com atÃ© 23h59
do dia 29 de marÃ§o de 2013.

3. Os participantes terÃ£o inscriÃ§Ã£o gratuita para o SeminÃ¡rio Empreendedores
Criativos, a ser realizado em abril de 2013, na sede do Banco Santander, em SÃ£o
Paulo. Durante o evento, serÃ£o anunciados os 14 finalistas,que apresentarÃ£o 
seus projetos no SeminÃ¡rio. Todos os finalistas receberÃ£o curso on-line de 
empreendedorismo, certificado pela Babson College.

4. 7 empreendedores vencedores serÃ£o selecionados para participar do Criativar 
- LaboratÃ³rio de NegÃ³cios Criativos e receberÃ£o ajuda colaborativa para 
empreender seu projeto.

5. Dentre os vencedores, um receberÃ¡ bolsa de estudo Santander Universidades na
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Babson College (Boston, EUA).Consulte regulamento e saiba mais em:

http://www.empreendedorescriativos.com.br/participe/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-educacao-no-seculo-21-estadaocombr.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A EducaÃ§Ã£o no SÃ©culo 21 - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A EducaÃ§Ã£o no SÃ©culo 21 - Estadao.com.br
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-escola-publica-que-virou-um-game.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A escola pÃºblica que virou um game | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A escola pÃºblica que virou um game | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alteracoes-de-suma-importancia-na-ldb.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AlteraÃ§Ãµes de suma importÃ¢ncia na LDB

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Gerente de E/SUBE/CRE/GED Equipe de EducaÃ§Ã£o Infantil  Sr(a) Diretor(a)
Segue em anexo o link que trata sobre alteraÃ§Ãµes de suma importÃ¢ncia na LDB, 
em relaÃ§Ã£o a EducaÃ§Ã£o Infantil.Solicitamos ampla divulgaÃ§Ã£o para todas as 
creches, EDI e escolas que possuem turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil.
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http://www.legisweb.com.br/legislacao/?legislacao=253025
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprenda-portugues-na-universidade-sem.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aprenda portuguÃªs na universidade sem pagar nada | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aprenda portuguÃªs na universidade sem pagar nada | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-5-acoes-e-os-donos-do-proprio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

As 5 aÃ§Ãµes e os donos do prÃ³prio aprendizado | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As 5 aÃ§Ãµes e os donos do prÃ³prio aprendizado | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-varias-faces-da-escola-do-futuro.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 6 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

As vÃ¡rias faces da escola do futuro | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As vÃ¡rias faces da escola do futuro | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-quer-saber-como-voce-contribui.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concurso quer saber como vocÃª contribui para transformar o local onde vive em 
uma cidade educadora. Participe! | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Concurso quer saber como vocÃª contribui para transformar o local onde vive em 
uma cidade educadora. Participe! | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criterios-para-o-premio-anual-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CritÃ©rios para o PrÃªmio Anual de Desempenho

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DECRETO NÂº 36978 DE 9 DE ABRIL DE 2013

Consolida os critÃ©rios de premiaÃ§Ã£o a ser concedida aos servidores na forma 
que menciona.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuiÃ§Ãµes legais,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critÃ©rios, padrÃµes e normas de 
avaliaÃ§Ã£o de desempenho das Unidades Escolares pertencentes

Ã  Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro; e

CONSIDERANDO, ainda, o propÃ³sito de reconhecer as equipes escolares, que se 
destaquem no ensino-aprendizagem.

DECRETA

Art. 1 Consolida os critÃ©rios para o PrÃªmio Anual de Desempenho, a

ser concedido aos servidores lotados nas Unidades Escolares da Rede

PÃºblica do Sistema Municipal de Ensino.

ParÃ¡grafo Ãšnico. Para os fins previstos no caput deste artigo, serÃ£o 

Página 1009



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
considerados os servidores cujas matrÃ-culas pertenÃ§am a todas as categorias

funcionais vinculadas ao MunicÃ-pio do Rio de Janeiro e que com este

mantenham vÃ-nculo empregatÃ-cio na data de efetivaÃ§Ã£o do pagamento do

prÃªmio, estando, tambÃ©m, contemplados os Professores I e II em regime

de dupla regÃªncia.

Art. 2Âº O PrÃªmio Anual de Desempenho serÃ¡ concedido aos servidores

das Unidades Escolares que atingirem as metas de IDEB ou de IDERIO,

estipuladas pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o em ResoluÃ§Ã£o a ser

publicada apÃ³s a divulgaÃ§Ã£o dos Ã-ndices de cada escola.

Art. 3 O PrÃªmio, a que se reporta este Decreto, tem por objetivo recompensar os
servidores que conjuguem esforÃ§os, com vistas Ã  melhoria na

qualidade do ensino-aprendizagem de seus alunos.

Art. 4Âº Os servidores que atuam nas Unidades Escolares participantes

do Programa Escolas do AmanhÃ£ farÃ£o jus ao valor do PrÃªmio, acrescido de 50% 
(cinquenta por cento), face ao alcance pleno das metas.

Art. 5Âº A concessÃ£o do PrÃªmio dar-se-Ã¡ no segundo semestre do ano

subsequente ao alcance das metas.

Art. 6Âº Os eventuais casos omissos serÃ£o resolvidos pelo Titular da

Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

Art. 7Âº Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2013; 449Âº ano da fundaÃ§Ã£o da Cidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desafiar-pesquisar-descobrir-produzir-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desafiar, pesquisar, descobrir, produzir e apresentar | PORVIR
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Desafiar, pesquisar, descobrir, produzir e apresentar | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-hora-de-reorganizar-tempo-e-espaco-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ã‰ hora de reorganizar tempo e espaÃ§o da sala de aula | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ã‰ hora de reorganizar tempo e espaÃ§o da sala de aula | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-possivel-educar-todas-as-criancas-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Ã‰ possÃ-vel educar todas as crianÃ§as de escola pÃºblica em alto nÃ-vel - 
EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ã‰ possÃ-vel educar todas as crianÃ§as de escola pÃºblica em alto nÃ-vel - 
EducaÃ§Ã£o - iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudo-vai-apontar-chances-de-negocios.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 6 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estudo vai apontar chances de negÃ³cios em educaÃ§Ã£o | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estudo vai apontar chances de negÃ³cios em educaÃ§Ã£o | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formacao-de-professor-boa-e-continua-e.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FormaÃ§Ã£o de professor boa Ã© contÃ-nua e prÃ¡tica | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FormaÃ§Ã£o de professor boa Ã© contÃ-nua e prÃ¡tica | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
game-mede-desempenho-de-alunos-educacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Game mede desempenho de alunos - EducaÃ§Ã£o - NotÃ-cias sobre a EducaÃ§Ã£o no 
Brasil - Extra Online | Jornal Extra - Extra Online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Game mede desempenho de alunos - EducaÃ§Ã£o - NotÃ-cias sobre a EducaÃ§Ã£o no 
Brasil - Extra Online | Jornal Extra - Extra Online
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iphan-lanca-edital-para-mestrado-em.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

IPHAN lanÃ§a edital para mestrado em preservaÃ§Ã£o do patrimÃ´nio cultural

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
IPHAN lanÃ§a edital para mestrado em preservaÃ§Ã£o do patrimÃ´nio cultural
27/03/2013

O Instituto do PatrimÃ´nio HistÃ³rico e ArtÃ-stico Nacional (IPHAN) divulga 
nesta quarta-feira, dia 27 de marÃ§o, o Edital de SeleÃ§Ã£o do Mestrado 
Profissional em PreservaÃ§Ã£o do PatrimÃ´nio Cultural do IPHAN (PEP/MP/IPHAN), 
cujo extrato serÃ¡ publicado no DiÃ¡rio Oficial da UniÃ£o. SÃ£o oferecidas 20 
bolsas de estudo para profissionais graduados em diversas Ã¡reas de conhecimento
para atuarem no campo da preservaÃ§Ã£o do patrimÃ´nio cultural.
O curso, com 24 meses de duraÃ§Ã£o, associa as prÃ¡ticas de preservaÃ§Ã£o nas 
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unidades do IPHAN, distribuÃ-das em todo territÃ³rio nacional, ao aprendizado 
teÃ³rico-metodolÃ³gico e Ã  pesquisa. As inscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas atÃ© o dia 
30 de abril de 2013 e o inÃ-cio das atividades dos selecionados serÃ¡ dia 1Âº de
agosto de 2013.

OBS: AlteraÃ§Ã£o do valor das bolsas

Tendo em vista o anÃºncio da CoordenaÃ§Ã£o de AperfeiÃ§oamento de Pessoal de 
NÃ-vel Superior - Capes em 28 de marÃ§o de 2013 
(http://www.capes.gov.br/36-noticias/6167) sobre o reajuste do valor das bolsas 
de mestrado de R$ 1.350,00 para R$ 1.500,00, a partir de abril, o IPHAN informa 
que, para efeitos do Edital de SeleÃ§Ã£o Mestrado Profissional em PreservaÃ§Ã£o 
do PatrimÃ´nio Cultural do IPHAN 2013, serÃ¡ considerado o novo valor para os 
alunos selecionados no referido 
Edital.http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3302
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jovens-trocam-tradicionais-sites-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jovens trocam tradicionais sites de redes sociais por aplicativos de mensagens -
Jornal O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jovens trocam tradicionais sites de redes sociais por aplicativos de mensagens -
Jornal O Globo
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
muito-alem-dos-tablets-digitalizacao-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Muito alÃ©m dos tablets: digitalizaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o implica mudanÃ§a de 
cultura | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Muito alÃ©m dos tablets: digitalizaÃ§Ã£o da educaÃ§Ã£o implica mudanÃ§a de 
cultura | Portal Aprendiz
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Normas para a realizaÃ§Ã£o de eleiÃ§Ã£o dos membros da diretoria executiva dos 
GrÃªmios Estudantis    

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 SUBSECRETARIA DE GESTÃƒOCOORDENADORIA DE GESTÃƒO ESCOLAR E GOVERNANÃ‡ADIÃRIO 
OFICIALde 16 de abril de 2013PORTARIA E/SUBG/CGG NÂº 09 DE 15 DE ABRIL DE 
2013.Estabelece normas para a realizaÃ§Ã£o de eleiÃ§Ã£o dos membros da diretoria
executiva dos GrÃªmios EstudantisA COORDENADORA DA COORDENADORIA DE GESTÃƒO 
ESCOLAR E GOVERNANÃ‡A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das 
atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor eCONSIDERANDO o
disposto na ResoluÃ§Ã£o SME N 701 de 4/5/01 e na Portaria E/AIE N 13 de 4/5/01 
eCONSIDERANDO a ediÃ§Ã£o do Decreto NÂº 38875 de 24/5/11 que dispÃµe sobre 
alteraÃ§Ã£o da estrutura organizacional, onde no art.3 a Assessoria TÃ©cnica de 
IntegraÃ§Ã£o Educacional - E/AIE recebe a denominaÃ§Ã£o de Coordenadoria de 
GestÃ£o Escolar e GovernanÃ§a - E/SUBG/CGG.RESOLVE:Art. 1Âº As eleiÃ§Ãµes para a
Diretoria Executiva dos GrÃªmios Estudantis realizar-se-Ã£o nas Unidades 
Escolares, no horÃ¡rio de seu funcionamento, nos dias20 a 22 de maio de 2013, 
atravÃ©s de voto livre e secreto.Art. 2Âº As etapas do processo eleitoral 
obedecerÃ£o ao cronograma (Anexo I) estabelecido pela Coordenadoria de GestÃ£o 
Escolar e GovernanÃ§a..Art. 3Âº A eleiÃ§Ã£o de que trata o art. 1Âº serÃ¡ 
coordenada por uma ComissÃ£o Eleitoral composta:I - Unidade Escolar sem Programa
de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - cinco alunos titulares e trÃªssuplentes .II 
- Unidade Escolar com Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos - sete alunos 
titulares e quatro suplentes; 1Âº A ComissÃ£o a que se refere ocaputdeste artigo
serÃ¡ escolhida em AssemblÃ©ia de alunos, realizada em cada Unidade Escolar, 
atÃ© dez dias antes da eleiÃ§Ã£o da Diretoria Executiva do GrÃªmio Estudantil. 
2Âº Ã‰ vedada a participaÃ§Ã£o na ComissÃ£o Eleitoral de qualquer candidato Ã  
Diretoria Executiva do GrÃªmio Estudantil.Art. 4Âº CaberÃ¡ Ã  ComissÃ£o 
Eleitoral:I - Mobilizar todos os alunos da Unidade Escolar;II - Divulgar as 
etapas do processo eleitoral, a saber: a) inscriÃ§Ã£o das chapas; b) debate dos 
programas das chapas; c) campanha das chapas; e d) eleiÃ§Ã£o.III - Registrar as 
chapas;IV - Realizar reuniÃµes para apresentaÃ§Ã£o das chapas;V - Organizar o 
sistema de eleiÃ§Ã£o e de apuraÃ§Ã£o;VI - Organizar o material necessÃ¡rio Ã  
realizaÃ§Ã£o da eleiÃ§Ã£o;VII - Organizar a escala de seus membros que manterÃ£o
plantÃ£o na Unidade Escolar atÃ© o final da eleiÃ§Ã£o, em seu horÃ¡rio regular 
de funcionamento;VIII - Presidir os trabalhos nos dias de eleiÃ§Ã£o;IX - 
Preservar a lisura do pleito atÃ© o resultado final, com o encerramento 
registrado em Ata a ser entregue ao Diretor da Unidade Escolar, no prazo mÃ¡ximo
de vinte e quatro horas apÃ³s o tÃ©rmino da eleiÃ§Ã£o;X - Decidir sobre 
impugnaÃ§Ãµes consultando, previamente, a DireÃ§Ã£o da Unidade Escolar e a 
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o; eXI - Apurar e divulgar o resultado da 
eleiÃ§Ã£o, logo apÃ³s o seu encerramento ou, no mÃ¡ximo, no primeiro dia Ãºtil 
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apÃ³s seu tÃ©rmino. 1Âº Os membros da ComissÃ£o Eleitoral deverÃ£o 
escolher:a)Nas Unidades Escolares que nÃ£o atendam ao Programa de EducaÃ§Ã£o de 
Jovens e Adultos: um Presidente, um Vice-Presidente, trÃªs SecretÃ¡rios e trÃªs 
Suplentes;b) Nas Unidades Escolares que atendam ao Programa de EducaÃ§Ã£o de 
Jovens e Adultos: um Presidente, dois Vice-Presidentes, quatro SecretÃ¡rios e 
quatro Suplentes; 2Âº Na ausÃªncia eventual do Presidente, o Vice-Presidente 
responderÃ¡ como Substituto.  3Âº CaberÃ¡ ao Presidente da ComissÃ£o Eleitoral 
receber, conferir e rubricar as cÃ©dulas no momento da votaÃ§Ã£o, de acordo com 
o modelo fornecido pela Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o (Anexo II).Art. 5Âº
Todos os alunos poderÃ£o candidatar-se a membro da Diretoria Executiva.Art. 6Âº 
Os candidatos ao GrÃªmio Estudantil organizar-se-Ã£o em chapas. 1Âº As chapas 
referidas nocaputdeste artigo indicarÃ£o o nome dos candidatos aos respectivos 
cargos da Diretoria Executiva a saber (Anexo 
III):a)Presidente;b)Vice-Presidente;c)1Âº SecretÃ¡rio; ed)2Âº SecretÃ¡rio. 2Âº 
Ã‰ vedada a inscriÃ§Ã£o dos candidatos em mais de uma chapa. Art. 7Âº Cada chapa
terÃ¡ direito a indicar um fiscal que acompanharÃ¡ o processo da eleiÃ§Ã£o, 
apuraÃ§Ã£o, abertura e lacre das urnas.Art. 8Âº Ã‰ livre a divulgaÃ§Ã£o dos 
programas, a partir do primeiro dia posterior ao encerramento das inscriÃ§Ãµes 
atÃ© vinte e quatro horas antes das eleiÃ§Ãµes, respeitando-se o horÃ¡rio de 
funcionamento da Unidade Escolar.Art. 9Âº Todos os alunos matriculados na 
Unidade Escolar terÃ£o direito a voto.ParÃ¡grafo Ãºnico - No local da votaÃ§Ã£o 
deverÃ¡ estar afixada a relaÃ§Ã£o das chapas por nome, nÃºmero ou cor, bem como 
o nome de seus componentes.Art. 10. A chapa que obtiver o maior nÃºmero de votos
vÃ¡lidos serÃ¡ considerada eleita para um mandato de dois anos. 1Âº O Diretor da
Unidade Escolar darÃ¡ posse Ã  Diretoria Executiva do GrÃªmio Estudantil. 2Âº A 
posse serÃ¡ registrada em Ata.Art. 11. Em caso de empate, haverÃ¡ um segundo 
turno de eleiÃ§Ã£o a ser realizado nos mesmos moldes do primeiro turno, na 
semana subsequente ao tÃ©rmino das eleiÃ§Ãµes.Art. 12. Comprovada qualquer 
irregularidade no Processo Eleitoral, caberÃ¡ Ã  ComissÃ£o Eleitoral decidir com
a DireÃ§Ã£o da Unidade Escolar a anulaÃ§Ã£o da eleiÃ§Ã£o, mediante 
justificativa, consultando previamente a Coordenadoria Regional de 
EducaÃ§Ã£o.Art. 13. Os casos omissos serÃ£o resolvidos pelo Coordenador da 
respectiva Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.Art. 14. Ficam revogadas a 
Portaria E/SUBE/CGG nÂº 50 de 6/5/2011 e a Portaria E/SUBE/CGG nÂº 51 de 
23/5/2011.Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicaÃ§Ã£o.KÃ¡tia Maria Max FariaCoordenadora da Coordenadoria de GestÃ£o 
Escolar e GovernanÃ§aANEXO ICRONOGRAMA24 a26 de abrilAssembleias nas unidades 
escolares para escolha da ComissÃ£o Eleitoral7 a9 de maioReuniÃ£o da ComissÃ£o 
Eleitoral com representantes da E/SUBE/CRE10,13 e e 14 de maioInscriÃ§Ãµes das 
Chapas15 a17 de maioCampanha20 a22 de maioEleiÃ§Ã£o22 de maio ou 23 de maio(22 
de maio apÃ³s tÃ©rmino da eleiÃ§Ã£o)ApuraÃ§Ã£o28 de maioPosse na unidade 
escolar3 a7 de junhoPosse na E/SUBE/CRE
ANEXO IIMODELO DE CÃ‰DULA PARA VOTAÃ‡ÃƒO1. Chapa Ãºnica2.Mais de uma 
chapaObservaÃ§Ã£o:Todas as CÃ©dulas terÃ£o que estar rubricadas, no ato da 
votaÃ§Ã£o, pelo Presidente da ComissÃ£o Eleitoral e, na sua ausÃªncia, pelo 
Vice-Presidente.ANEXO IIIMODELO DA FICHA DE INSCRIÃ‡ÃƒO DAS CHAPASUnidade 
Escolar:Nome, cor ou nÃºmero da Chapa:Presidente:Vice-Presidente:1Âº 
SecretÃ¡rio:2Âº SecretÃ¡rio:
--------------------------------------------------------------------------------
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O bÃª-a-bÃ¡ dos cÃ³digos - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O bÃª-a-bÃ¡ dos cÃ³digos - Link EstadÃ£o - Cultura Digital - Estadao.com.br
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<POSTAGEM>
plataforma-da-feedback-para-educadores.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma dÃ¡ feedback para educadores | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma dÃ¡ feedback para educadores | PORVIR
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<POSTAGEM>
plataforma-digital-estimula-rede-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma digital estimula rede de colaboraÃ§Ã£o nas cidades | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma digital estimula rede de colaboraÃ§Ã£o nas cidades | Portal Aprendiz
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plataforma-foca-no-aprendizado-em-rede.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Plataforma foca no aprendizado em rede | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma foca no aprendizado em rede | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃªmio AnÃ-sio Teixeira

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RESOLUÃ‡ÃƒO SME NÂº 1.233, DE 09 DE ABRIL DE 2013

Regulamenta a concessÃ£o do PrÃªmio AnÃ-sio

Teixeira para o ano de 2013.

 A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes

que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, tendo em vista o que

consta do Decreto n.Âº 20141, de 29 de junho de 2001,

Maiores informaÃ§Ãµes em :

http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2044page=1
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃªmio FundaÃ§Ã£o Banco do Brasil abre inscriÃ§Ãµes | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PrÃªmio FundaÃ§Ã£o Banco do Brasil abre inscriÃ§Ãµes | Portal Aprendiz
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrincÃ-pios e Direitos da EducaÃ§Ã£o On-line | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PrincÃ-pios e Direitos da EducaÃ§Ã£o On-line | PORVIR
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 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProduÃ§Ã£o AutÃ´noma do Projeto Anima Escola.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sr. Diretor,Prof. ResponsÃ¡vel pela Sala de Leitura,Solicitamos divulgar 
amplamente o regulamento (anexo) para inscriÃ§Ã£o da fase deProduÃ§Ã£o AutÃ´noma
do Projeto Anima Escola.Os professores interessados em participar da aÃ§Ã£o 
devem realizar as inscriÃ§Ãµes atÃ© odia 22 de abril.Para tanto, o professor 
deverÃ¡ preencher a ficha de inscriÃ§Ã£o adequada ao seu caso (o modelo consta 
do edital):. Categoria A - Professores que participaram do projeto Anima Escola 
em anos anteriores. Categoria B - Professores que nÃ£o participaram do Anima 
Escola, mas possuem experiÃªncia comprovada em animaÃ§Ã£o.
O professor que porventura tiver mÃ-dia referente ao projeto inscrito deverÃ¡ 
enviÃ¡-la para a GED de sua CRE, com vistas Ã  GerÃªncia de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o, 
atÃ© o dia22/04, impreterivelmente.O DVD deverÃ¡ estar identificado com o nome 
do projeto, nome do professor e escola.Atenciosamente,

E/SUBE/CED/MÃ-dia-EducaÃ§Ã£oTel:2976-2318 /2976-2319
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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quarta-feira, 24 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Professor do futuro serÃ¡ um designer de currÃ-culo | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professor do futuro serÃ¡ um designer de currÃ-culo | PORVIR
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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Professor do futuro serÃ¡ um designer de currÃ-culo | PORVIR
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Todos podem empreender e devem abraÃ§ar essa tarefa | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Todos podem empreender e devem abraÃ§ar essa tarefa | PORVIR
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Veja como medir inovaÃ§Ãµes antes de implementar | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Veja como medir inovaÃ§Ãµes antes de implementar | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

Página 1019



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
5-premios-na-area-de-educacao-com.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de maio de 2013
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5 prÃªmios na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o com inscriÃ§Ãµes atÃ© junho | PORVIR
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5 prÃªmios na Ã¡rea de educaÃ§Ã£o com inscriÃ§Ãµes atÃ© junho | PORVIR
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
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AvaliaÃ§Ã£o nÃ£o deve parar no diagnÃ³stico | PORVIR
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AvaliaÃ§Ã£o nÃ£o deve parar no diagnÃ³stico | PORVIR
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
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Dados abertos sÃ£o chave para o futuro, diz pai do WWW | PORVIR
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Dados abertos sÃ£o chave para o futuro, diz pai do WWW | PORVIR
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Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de maio de 2013
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DocumentÃ¡rio retrata autonomia na educaÃ§Ã£o | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DocumentÃ¡rio retrata autonomia na educaÃ§Ã£o | PORVIR
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Educadores dos EUA apostam em online para suprir defasagem de alunos - 
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 LEI 5583de 14 de maio de 2013.DIÃRIO OFICIALde 15 de maio de 2013Institui 
diretrizese aÃ§Ãµes para manutenÃ§Ã£o da paz nas escolas e unidades de saÃºde e 
dÃ¡ outras providÃªncias. Autor: Vereador Paulo MessinaO PREFEITO DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO,faÃ§o saber que a CÃ¢mara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:Art. 1Âº Ã‰ obrigatÃ³ria a notificaÃ§Ã£o de autoridades em casos de
violÃªncia contra a crianÃ§a e o adolescente nos estabelecimentos de educaÃ§Ã£o 
e saÃºde, pÃºblicos e privados, no Ã¢mbito do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro. 1Âº 
Para os casos de violÃªncia que estejam claramente previstos no CÃ³digo Penal 
Brasileiro, a notificaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser feita Ã  autoridade policial e ao 
Conselho Tutelar da localidade. 2Âº Para os casos de violaÃ§Ã£o do Estatuto da 
CrianÃ§a e do Adolescente e todos os demais casos nÃ£o pertinentes aos 
parÃ¡grafo anterior, a notificaÃ§Ã£o deverÃ¡ ser feita ao Conselho Tutelar da 
localidade.Art. 2Âº O nÃ£o cumprimento do disposto nesta Lei sujeitarÃ¡ as 
unidades de saÃºde e de educaÃ§Ã£o, pÃºblicas e privadas, no MunicÃ-pio do Rio 
de Janeiro e, solidariamente, seus respectivos agentes, Ã s sanÃ§Ãµes 
administrativas e legais previstas no art. 245 da Lei nÂº 8.069, de 13 de julho 
de 1990.Art. 3Âº Essa Lei entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.EDUARDO 
PAES
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogar-estimula-criatividade-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogar estimula a criatividade e a convivÃªncia | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jogar estimula a criatividade e a convivÃªncia | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogo-ensina-mais-de-mil-universitarios.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 11 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogo ensina mais de mil universitÃ¡rios a empreender | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jogo ensina mais de mil universitÃ¡rios a empreender | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jovem-faz-viagem-pelo-brasil-conhecendo.html
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 <TÃTULO>

BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jovem faz viagem pelo Brasil conhecendo escolas | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jovem faz viagem pelo Brasil conhecendo escolas | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
konkero-leva-educacao-financeira-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 21 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Konkero leva educaÃ§Ã£o financeira para fora da escola | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Konkero leva educaÃ§Ã£o financeira para fora da escola | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
melhores-professores-antecipam-crencas.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Melhores professores antecipam crenÃ§as de alunos | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Melhores professores antecipam crenÃ§as de alunos | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pesquisadora-diz-que-escola-precisa-se.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Pesquisadora diz que a escola precisa se transalfabetizar | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pesquisadora diz que a escola precisa se transalfabetizar | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-criada-por-hackers-avalia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma criada por hackers avalia gestÃ£o democrÃ¡tica nas escolas | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma criada por hackers avalia gestÃ£o democrÃ¡tica nas escolas | Portal 
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-digital-estimula-rede-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma digital estimula rede de colaboraÃ§Ã£o nas cidades | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma digital estimula rede de colaboraÃ§Ã£o nas cidades | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-mapeia-objetos-digitais-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 21 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto mapeia objetos digitais de aprendizagem | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto mapeia objetos digitais de aprendizagem | PORVIR
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<POSTAGEM>
site-referencia-em-tecnologia-lanca.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Site referÃªncia em tecnologia lanÃ§a cursos on-line | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Site referÃªncia em tecnologia lanÃ§a cursos on-line | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
startup-cria-software-que-otimiza.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Startup cria software que otimiza gestÃ£o de escolas | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Startup cria software que otimiza gestÃ£o de escolas | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
yann-martel-versus-moacyr-scliar-debate.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 21 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Yann Martel versus Moacyr Scliar: Debate sobre autoria passa longe da escola | 
Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Yann Martel versus Moacyr Scliar: Debate sobre autoria passa longe da escola | 
Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
10-passos-para-inovar-no-ensino-e-no.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

10 passos para inovar no ensino e no aprendizado | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
10 passos para inovar no ensino e no aprendizado | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-escola-frente-as-questoes-do-dia-dia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A escola frente Ã s questÃµes do dia a dia | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A escola frente Ã s questÃµes do dia a dia | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-e-musica-personalizam-ensino.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Arte e mÃºsica personalizam ensino pÃºblico argentino | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Arte e mÃºsica personalizam ensino pÃºblico argentino | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estudo-mapeia-chances-para-negocio.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estudo mapeia chances para negÃ³cio social de educaÃ§Ã£o | PORVIR
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estudo mapeia chances para negÃ³cio social de educaÃ§Ã£o | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
guia-da-os-caminhos-das-pedras-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Guia dÃ¡ os caminhos das pedras da educaÃ§Ã£o integral | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Guia dÃ¡ os caminhos das pedras da educaÃ§Ã£o integral | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jovens-desenvolvem-tecnologias-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jovens desenvolvem tecnologias para acessibilidade | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jovens desenvolvem tecnologias para acessibilidade | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
livro-faz-um-panorama-da-revolucao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 22 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Livro faz um panorama da revoluÃ§Ã£o digital no ensino | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Livro faz um panorama da revoluÃ§Ã£o digital no ensino | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maior-preocupacao-de-geracao-y-do.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maior preocupaÃ§Ã£o de GeraÃ§Ã£o Y do Brasil Ã© educaÃ§Ã£o | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Maior preocupaÃ§Ã£o de GeraÃ§Ã£o Y do Brasil Ã© educaÃ§Ã£o | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mec-divulga-periodo-de-aplicacao-da.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MEC divulga perÃ-odo de aplicaÃ§Ã£o da AvaliaÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MEC divulga perÃ-odo de aplicaÃ§Ã£o da AvaliaÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nao-podemos-ver-o-celular-como-inimigo.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
NÃ£o podemos ver o celular como inimigo | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
NÃ£o podemos ver o celular como inimigo | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pais-de-alunos-de-escola-publica.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 22 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pais de alunos de escola pÃºblica acompanham mais dever de casa - EducaÃ§Ã£o - 
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pais de alunos de escola pÃºblica acompanham mais dever de casa - EducaÃ§Ã£o - 
iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-criada-por-hackers-avalia.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma criada por hackers avalia gestÃ£o democrÃ¡tica nas escolas | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma criada por hackers avalia gestÃ£o democrÃ¡tica nas escolas | Portal 
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
por-dentro-do-orcamento-publico-portal.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Por dentro do orÃ§amento pÃºblico | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Por dentro do orÃ§amento pÃºblico | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premio-e-mentoria-para-negocios-sociais.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 22 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃªmio e mentoria para negÃ³cios sociais | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PrÃªmio e mentoria para negÃ³cios sociais | PORVIR

Página 1029



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-cria-livros-vivos-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto cria livros-vivos para estimular leitura | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto cria livros-vivos para estimular leitura | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
taiwanesa-cria-metodo-divertido-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Taiwanesa cria mÃ©todo divertido para aprender chinÃªs | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Taiwanesa cria mÃ©todo divertido para aprender chinÃªs | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
7-caminhos-para-dar-sentido-ao-ensino.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

7 caminhos para dar sentido ao ensino mÃ©dio | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
7 caminhos para dar sentido ao ensino mÃ©dio | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aplicativos-infantis-devem-ser-usados.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aplicativos infantis devem ser usados por pais e filhos | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aplicativos infantis devem ser usados por pais e filhos | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
baixa-qualidade-do-ensino-e-ma-formacao.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Baixa qualidade do ensino e mÃ¡ formaÃ§Ã£o de docentes atrapalham educaÃ§Ã£o - 
NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Baixa qualidade do ensino e mÃ¡ formaÃ§Ã£o de docentes atrapalham educaÃ§Ã£o - 
NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confira-questoes-do-teste-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Confira questÃµes do teste de alfabetizaÃ§Ã£o de crianÃ§as - EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Confira questÃµes do teste de alfabetizaÃ§Ã£o de crianÃ§as - EducaÃ§Ã£o - iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
consultoria-desenha-escolas-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Consultoria desenha escolas para estimular cÃ©rebro | PORVIR
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Consultoria desenha escolas para estimular cÃ©rebro | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ferramenta-online-de-matematica-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ferramenta online de matemÃ¡tica e ciÃªncias chega ao Brasil | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ferramenta online de matemÃ¡tica e ciÃªncias chega ao Brasil | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ferramenta-online-de-matematica-e_14.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ferramenta online de matemÃ¡tica e ciÃªncias chega ao Brasil | Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ferramenta online de matemÃ¡tica e ciÃªncias chega ao Brasil | Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
game-simula-ruas-de-nova-york-para.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 20 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Game simula ruas de Nova York para ensinar inglÃªs | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Game simula ruas de Nova York para ensinar inglÃªs | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
goias-se-inspira-em-bons-exemplos-e.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GoiÃ¡s se inspira em bons exemplos e reformula rede | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GoiÃ¡s se inspira em bons exemplos e reformula rede | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
holanda-vai-inaugurar-escolas-steve.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Holanda vai inaugurar escolas Steve Jobs | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Holanda vai inaugurar escolas Steve Jobs | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jardim-da-infancia-virtual-e-uma-boa.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jardim da infÃ¢ncia virtual Ã© uma boa ideia? | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jardim da infÃ¢ncia virtual Ã© uma boa ideia? | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nota-vermelha-para-conservacao-das.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Nota vermelha para conservaÃ§Ã£o das escolas do Rio - EducaÃ§Ã£o - O Dia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nota vermelha para conservaÃ§Ã£o das escolas do Rio - EducaÃ§Ã£o - O Dia
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participatorio-rede-social-oficial-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 20 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ParticipatÃ³rio, rede social oficial do governo, Ã© lanÃ§ado no Brasil | Portal 
Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ParticipatÃ³rio, rede social oficial do governo, Ã© lanÃ§ado no Brasil | Portal 
Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pessoal-e-profissional-juntos-para-ir.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pessoal e profissional juntos, para ir mais longe | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pessoal e profissional juntos, para ir mais longe | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-permite-aulas-de-ingles.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma permite aulas de inglÃªs online para alunos com deficiÃªncia - 
NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma permite aulas de inglÃªs online para alunos com deficiÃªncia - 
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NotÃ-cias - UOL EducaÃ§Ã£o
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataforma-permite-o-compartilhamento.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataforma permite o compartilhamento de vÃ-deo-aulas e cursos onlines gratuitos
| Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataforma permite o compartilhamento de vÃ-deo-aulas e cursos onlines gratuitos
| Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plataformas-ajudam-entender-questoes-do.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Plataformas ajudam a entender questÃµes do Enem | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Plataformas ajudam a entender questÃµes do Enem | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programe-se-eventos-entre-agosto-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programe-se: eventos entre agosto e setembro | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Programe-se: eventos entre agosto e setembro | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-quer-melhorar-imagem-do.html

 <TÃTULO>
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BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 20 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto quer melhorar imagem do professor no Chile | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto quer melhorar imagem do professor no Chile | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
publicacao-orienta-trabalho-com-jovens.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PublicaÃ§Ã£o orienta trabalho com jovens interessados em projetos sociais | 
Portal Aprendiz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PublicaÃ§Ã£o orienta trabalho com jovens interessados em projetos sociais | 
Portal Aprendiz
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
todo-o-conhecimento-sera-acessivel-e.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Todo o conhecimento serÃ¡ acessÃ-vel e grÃ¡tis | PORVIR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Todo o conhecimento serÃ¡ acessÃ-vel e grÃ¡tis | PORVIR
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
treinos-diarios-e-estrategia-contra.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 7 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Treinos diÃ¡rios e estratÃ©gia contra tensÃ£o moldam campeÃµes em profissÃµes - 
EducaÃ§Ã£o - iG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Treinos diÃ¡rios e estratÃ©gia contra tensÃ£o moldam campeÃµes em profissÃµes - 
EducaÃ§Ã£o - iG
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confirmacao-de-quadro-permanente.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ConfirmaÃ§Ã£o de Quadro Permanente.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RESOLUÃ‡ÃƒO SME NÂº 1257 , DE 28 DE AGOSTO DE 2013.
Confirma servidores no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do 
MunicÃ-pio

 do Rio de Janeiro.A SECRETÃRIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO, no uso das atribuiÃ§Ãµes
que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor, tendo em vista o que consta 
do processo 07/004108/2013,
CONSIDERANDO atendidos os requisitos de que trata o art. 21 da Lei nÂº
94, de 14 de marÃ§o de 1979;CONSIDERANDO o disposto no 4Âº do art. 41 da 
ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988; e CONSIDERANDO que a avaliaÃ§Ã£o final julgou 
aptos para o exercÃ-cio das
atividades profissionais os servidores relacionados na listagem em anexo.
RESOLVE:
Art.1Âº Confirmar no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo
do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro, com base nos conceitos emitidos ao longo do 
EstÃ¡gio ProbatÃ³rio, os servidores elencados no Anexo Ãšnico que
acompanha esta ResoluÃ§Ã£o.
Art.2Âº Esta ResoluÃ§Ã£o entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2013
CLAUDIA COSTIN
(ANEXO ÃšNICO DA RESOLUÃ‡ÃƒO SME NÂº 1257
DE 28 DE AGOSTO DE 2013)
http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2161page=1
http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2161page=1
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
httpparaalmdocuidar-educaoinfantil.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
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EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de agosto de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
http://paraalmdocuidar-educaoinfantil.blogspot.com.br/2012/01/acolhimento-e-adap
tacao-no-ensino.html
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
httpporvir.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 24 de setembro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
http://porvir.org/porcriar/plataformas-facilitam-estudo-troca-de-conteudos/20130
923
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-como-criar-boas-questoes-de.html

 <TÃTULO>
BlogAdÃ£o!
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Esse Ã© o blog do CIEP Dr. AdÃ£o Pereira Nunes, uma escola que une Arte, 
EducaÃ§Ã£o e Tecnologia em horÃ¡rio integral!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de outubro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professores: como criar boas questÃµes de mÃºltipla escolha

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professores: como criar boas questÃµes de mÃºltipla escolha

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ciepdoutel.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
dia-da-familia-na-escola.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia da FamÃ-lia na Escola!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 26 de marÃ§o de 2011 aconteceu um evento muito importante para toda a 
comunidade escolar: o dia da famÃ-lia na escola. Agradecemos a presenÃ§a de 
todos os responsÃ¡veis e pedimos que continuem a colaborar com o nosso trabalho.
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Durante o evento foi projetado o vÃ-deo " CrianÃ§a vÃª, crianÃ§a faz" altamente 
significativo para pais e educadores.

 [VÃDEO]
Clique para assitir.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quem-somos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Quem somos?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade fica localizado na Rua FlÃ¡vio 
Fraga,em Campo Grande,bairro daCidade do Rio de Janeiro.Ã‰ umaescola da Rede 
Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro eamais nova do PÃ³lo X da 9Âª 
Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o.Embora esteja inserido na comunidade de Vila Nova, o
CIEP tambÃ©m atende as comunidades de Nova Cidade, Santa Rosa, Tingui, Conjunto 
Santa Maria, Novo Horizonte, Corcundinha, Vila CalifÃ³rnia e outras 
prÃ³ximas.Seu nome foi dado em homenagem ao jornalista e polÃ-tico, Armindo 
MarcÃ-lio Doutel de Andrade, que teve papel fundamental junto a Leonel Brizola, 
na fundaÃ§Ã£o do PDT (Partido DemocrÃ¡tico Trabalhista). Uma de suas famosas 
frases Ã©: " As sentenÃ§as da HistÃ³ria podem tardar, mas sÃ£o inexorÃ¡veis. E 
dia virÃ¡ em que o impÃ©rio da vontade do povo hÃ£o de prevalecer. Todo o corpo 
de funcionÃ¡rios busca oferecer Ã comunidade escolar um trabalho de qualidade, 
que forneÃ§a subsÃ-dios para a formaÃ§Ã£o de seres integrais, quanto aos 
aspectos moral, afetivo, cognitivo e intelectual.Busca-se a formaÃ§Ã£ode alunos 
autÃ´nomos, solidÃ¡rios, conscientes da sua importÃ¢ncia no meio ambiente e 
protagonistas de suas trajetÃ³rias de vida. 
 O Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico "Tornando Nossa Escola Legal" propÃµe uma 
educaÃ§Ã£o direcionada para os quatro tipos fundamentais de aprendizagem: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver eaprender a ser, 
eleitos como os quatro pilares fundamentais da educaÃ§Ã£o no SÃ©culo XXI.

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns para todos nÃ³s que fazemos diferenÃ§a na vida dos nossos alunos!

 <COMENTÃRIOS>
A D O R E I! Professora Marylice
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vamos-conhecer-os-quatro-pilares-da.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vamos conhecer os Quatro Pilares da EducaÃ§Ã£o ?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Aprender a Ser
Aprender a Conviver
Aprender a Conhecer
Aprender a Fazer

Acesse:

http://4pilares.net/text-cont/delors-pilares.htm
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-da-turma-151-realizando.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos da turma 151 realizando atividades na Sala de Leitura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
doutel-uma-escola-de-leitores.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Doutel, uma escola de leitores !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratona-de-historias.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona de HistÃ³rias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os alunos do PEJA participaram com entusiasmoda Maratona de HistÃ³rias !

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-lema-ler-com-prazer.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nosso lema: ler com prazer
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossos alunos produziram trabalhos incrÃ-veis a partir das leituras que fizeram 
!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Lindo blog! EstÃ£o de parabÃ©ns!
Convido a visitar o blog da E.M. Edmundo Lins tb!
www.edmundolins.blogspot.com

AtÃ©!
 <COMENTÃRIOS>

Oi, Doutel!! escola querida do meu coraÃ§Ã£o... O blog tÃ¡ demais!!! Amei 
especialmente o trabalho da histÃ³ria do gato! MilhÃµes de bjs de quem nunca 
esquece essa escola amada!
Margarete Lima
Visitem o blog da minha escola!http://emprofgoncalves.blogspot.com/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-comunidade-escolar-doutel-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 17 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns comunidade escolar Doutel de Andrade!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A nossa escola conseguiu atingir e superar as metas do IDE-Rio!ParabÃ©ns a todos
os profissionais envolvidos nesse processo e que incentivaram os nossos alunos 
afazerem o melhor!ParabÃ©ns a todos os nossos alunos que se dedicaram aos 
estudos e venceram mais um desafio ! ParabÃ©ns a todos os pais e responsÃ¡veis 
que superaram a falta de tempo para serem companheiros dos seus filhos!Nossa 
meta para o 3Âº anoera avanÃ§armos 11% em relaÃ§Ã£o ao Ã-ndice do ano de 
2009.NÃ³s avanÃ§amos 20,6%, passando do Ã-ndice de 3,4 para 4,1.Em relaÃ§Ã£o ao 
7Âº ano, nossa meta era avanÃ§armos 9% mas, nÃ³s conseguimos avanÃ§ar 84 % 
!!!!!! Passamos do Ã-ndice 2,5 para o Ã-ndice 4,6.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns! Siga o blog da General OsÃ³rio tbm.
http://bragafatima-educao.blogspot.com/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-172-realizando-atividades-na-sala.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Turma 172 realizando atividades na Sala de Leitura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ano-i-numero-1-7-de-julho-de-2008.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Doutel: Ano I - nÃºmero 1 - 7 de julho de 2008

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

E/CRE (09.18.510) CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade
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Equipe ResponsÃ¡vel pela elaboraÃ§Ã£o do Jornal:
Professora Marylice Cristina Pereira e SilvaProfessora Solange de Almeida Barros
Andrade
Alunos do PerÃ-odo Final do 2Âº Ciclo de FormaÃ§Ã£oda Turma 1601:Ã¼Amanda 
Pereira da SilvaÃ¼DÃ©bora Constantino BaetaÃ¼Esther Gomes da SilvaÃ¼Evelyn 
Bredemeier da SilvaÃ¼IannickySantos de AraujoÃ¼Jean Nascimento de SouzaÃ¼Luan 
Miranda dos SantosÃ¼Mayara de Oliveira NunesÃ¼Sarah Alvarenga Marelhas da Silva

PAZ em ideograma japonÃªs
NÃ£o perca nossa exposiÃ§Ã£o em 7 de julho em comemoraÃ§Ã£o ao Festival da 
Estrelas. Venha fazer seu pedido!

U O DOUTELAno I - nÃºmero 1 - 7 de julho de 2008
CentenÃ¡rio da ImigraÃ§Ã£o Japonesa
Em1865 foi assinado o Tratado de Amizade, ComÃ©rcio e NavegaÃ§Ã£o entre o JapÃ£o
e o Brasil.
Em 28 de abril de 1908, 781 imigrantes japoneses contratados para trabalhar nas 
fazendas de cafÃ© no interior de SÃ£o Paulo deixaram o porto de Kobe no JapÃ£o 
rumo ao porto de Santos, a bordo do navio Kasato Maru, que alcanÃ§ou seu destino
em 18 de junho.
Estima-se que, desde entÃ£o, 250 mil imigrantes japoneses vieram para o Brasil, 
que possui a maior comunidade japonesa fora do JapÃ£o no mundo.
Em junho de 2008, conhecemos um pouco dessa histÃ³ria e nos interessamos por 
outras que passamos a contar nas prÃ³ximas pÃ¡ginas.
VocÃª sabia que temos um legÃ-timo imigrante japonÃªs em nossa comunidade 
escolar? Ã‰ o pai do aluno Simon, da EducaÃ§Ã£o Especial, da professora MÃ¡rcia 
Christine. Logo, o Simon Ã© um nissei - imigrante de segunda geraÃ§Ã£o.
Realizamos entrevista com a professora Marli Loiola, ex-diretora adjunta de 
nosso CIEP, que esteve por um tempo no JapÃ£o. Ela nos mostrou muitas coisas 
interessantes que trouxe de lÃ¡ e nos deixou vestir as roupas japonesas. Confira
na foto ao lado!
Turma 1601: Qual meio de transporte vocÃª utilizou para chegar ao 
JAPÃƒO?Professora Marli Loiola: Fui de aviÃ£o, com duas paradas: a primeira em 
Los Angeles e a segunda em Narita atÃ© chegar ao meu destino em NagÃ³ia.
Turma 1601: O JapÃ£o Ã© um bom lugar para morar?Professora Marli Loiola: Sim Ã© 
um bom lugar para se morar, principalmente pela seguranÃ§a.
Turma 1601: A senhora foi como imigrante ou como turista?Professora Marli 
Loiola: Fui como turista, fazendo uma visita ao JapÃ£o.
Turma 1601: Por qual motivo a senhora foi ao JapÃ£o?Professora Marli Loiola: Fui
visitar minha filha que mora no JapÃ£o hÃ¡ dez anos.
Turma 1601: Epor que voltou?Professora Marli Loiola: Estava com saudades da 
minha famÃ-lia e tambÃ©m do Brasil.
Turma 1601: Que tipo de comida tÃ-pica japonesa a senhora 
experimentou?Professora Marli Loiola: SUSHI E SASHIMI.
Turma 1601: Qual tipo de vestimenta a senhora utilizou quando estava lÃ¡ ?Como 
Ã© a vestimenta dos japoneses? Ã‰ muito diferente das nossas?Professora Marli 
Loiola: Eu usei um lindo quimono. As pessoas costumam se vestir com roupas 
normais como calÃ§as jeans, camisetas, botas, etc... SÃ³ em festividades usam 
seus quimonos.
Turma 1601: E como sÃ£o as escolas no JapÃ£o?Professora Marli Loiola: Elas sÃ£o 
um pouco diferentes das nossas, pois lÃ¡ os alunos vÃ£o em grupos, sem os 
responsÃ¡veis, usando sempre um capacete amarelo para proteÃ§Ã£o caso ocorra 
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algum terremoto. Eles mesmos cuidam da limpeza da escola.
Turma 1601: Quais as diferenÃ§as mais marcantes entre o Brasil e o 
JapÃ£o?Professora Marli Loiola: LÃ¡ no JapÃ£o o que mais chamou minha atenÃ§Ã£o 
foi a questÃ£o da seguranÃ§a, pois podemos dormir atÃ© com as janelas abertas. 
TambÃ©m achei o JapÃ£o um paÃ-s muito limpo e a cultura de modo geral tambÃ©m Ã©
bem diferente.
Turma 1601: E a senhora conseguiu aprender japonÃªs?Professora Marli Loiola: Eu 
sÃ³ aprendi algumas palavras para poder me comunicar. pois a lÃ-ngua japonesa 
possui cinco alfabetos e eu sÃ³ aprendi o alfabeto candi.
Ao lado temos o ideograma japonÃªs que significa AMIZADE e abaixo temos a 
entrevista com a Professora Marlene Figueira da Silva, que trabalha com as 
turmas 171 (PEJA) e 1402 (PerÃ-odo Inicial 2Âº Ciclo de FormaÃ§Ã£o) e que teve 
uma experiÃªncia singular com uma imigrante japonesa, que estava perdida em um 
Ã´nibus a caminho de Campo Grande.
Turma 1601: Em qual lugar a senhora encontrou a japonesa?Professora Marlene: Eu 
a encontrei no Ã´nibus 1136, vindo do centro do Rio de Janeiro.
Turma 1601: Qual Ã© o nome da japonesa?Professora Marlene:MICHIKO SHIBUYA. Ela 
mora em Montes Claros, em Minas Gerais.
Turma 1601:Nos conte a histÃ³ria, por favor.Professora MarleneEla era uma 
professora de origami, que vinha dar um curso em Campo Grande, mas como nÃ£o 
sabia falar direito nosso idioma, pegou um Ã´nibus que a deixaria muito distante
do local que precisava ir. Quando me pediu para ajudÃ¡-la a chegar lÃ¡ e me 
deparei com a dificuldade que seria lhe explicar o caminho em portuguÃªs, sem 
ela entender direito, saltei do Ã´nibus no West Shopping com ela, pedi a meu 
marido que fosse me buscar e a levei, de carro, atÃ© o Convento do Joari, que 
era o local onde ela daria o curso de origami. Ela me agradeceu muito e pediu 
meu endereÃ§o. Pouco tempo depois recebi em minha casa um caixa com vÃ¡rios 
origamis que vou trazer para a exposiÃ§Ã£o da escola.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
decreto-n-33972-de-14-de-junho-de-2011.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DECRETO N.Âº 33972 DE 14 DE JUNHO DE 2011 - 14Âº salÃ¡rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DECRETO N.Âº 33972 DE 14 DE JUNHO DE 2011. 

Fixa data e estabelece o calendÃ¡rio para pagamento do PrÃªmio Anual de 
Desempenho e do PrÃªmio Anual de Qualidade da EducaÃ§Ã£o a serem concedidos aos 
servidores lotados nas Unidades Escolares, Unidades de EducaÃ§Ã£o Infantil e 
EducaÃ§Ã£o Especial da Rede PÃºblica Municipal.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o 
conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor,
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CONSIDERANDO o atingimento das metas de acrÃ©scimos previstas no Decreto n.Âº 
 33.399, de 16 de fevereiro de 2011, relativas ao IDEB - Ãndice de 

 Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica e ao IDERIO - Ãndice de Desenvolvimento da
EducaÃ§Ã£o do MunicÃ-pio do Rio de Janeiro em 2010;

CONSIDERANDO a classificaÃ§Ã£o final da avaliaÃ§Ã£o dos projetos pedagÃ³gicos 
pelas unidades concorrentes previstas no Decreto nÂº 32.718, de 30 de agosto de 
2010;

DECRETA:

Art. 1.Âº Fica fixada, em 15 de julho de 2011, a data para pagamento do PrÃªmio 
Anual de Desempenho e do PrÃªmio Anual de Qualidade da EducaÃ§Ã£o, a serem 
concedidos aos servidores lotados nas Unidades Escolares, Unidades de EducaÃ§Ã£o
Infantil e EducaÃ§Ã£o Especial da Rede PÃºblica Municipal, na forma do 
calendÃ¡rio previsto no anexo Ãºnico.

Art. 2.Âº O calendÃ¡rio a que se refere o artigo 1Âº deste Decreto serÃ¡ tambÃ©m
observado nos anos subseqÃ¼entes, respeitado para os mesmos o limite mÃ¡ximo 
para pagamento atÃ© 15 de julho.

Art. 3.Âº Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2011; 447Âº ano da fundaÃ§Ã£o da Cidade.

EDUARDO PAES

ANEXO ÃšNICO 

CalendÃ¡rio para Pagamento

Envio do arquivo magnÃ©tico pela SME com a relaÃ§Ã£o dos servidores a serem 
premiados.

AtÃ© 29/06/2011 

Processamento da folha pela SMA

AtÃ© 07/07/2011 
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Entrega dos contra-cheques.

AtÃ© 12/07/2011 

Data para pagamento em 2011

15/07/2011 
--------------------------------------------------------------------------------
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estreia-da-radio-doutel-em-2009.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Estreia da RÃ¡dio Doutel em 2009

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 RÃDIO DOUTEL 

PROGRAMAÃ‡ÃƒO 02.07.2009
Equipe tÃ©cnico-pedagÃ³gica responsÃ¡vel:Professora Marylice Cristina Pereira e 
SilvaProfessora Rosangela de Carvalho do EspÃ-rito Santo Professor Pedro 
JerÃ´nimo Rodrigues Baptista

1-Abertura Vinheta 40Chamar todos para cantar parabÃ©ns parao CIEP
2-AniversariantesMÃºsica XUXALer os aniversariantes - Iannicky Baianinha

3-SeleÃ§Ã£o MusicalVinheta 38Ainda existe amor em nÃ³s - Sorriso Maroto

4-NotÃ-ciasVinheta 9HistÃ³ria do CIEP - Evelyn Bredemeyer

 5-MÃºsicaVinheta 29,5Caminho das Ãndias - VocÃª nÃ£o vale, mas...

6-Fofoca Vinheta 20Fofocas - Amanda Chaveirinho

7-ConselhosVinheta 18,5Conselhos - Mayara Nunes

8-EncerramentoVinheta 50

Aniversariantes:Dia 02 de julho - Carlos Eduardo - turma 1702
Dia 03 de julho - Professora Vera do PEJA
Dia 04 de julho - Mayara Nunes - turma 1701
Dia 06 de julho - FuncionÃ¡rio Paulo do PEJA
Dia 07 de julho - Michel Bruno da tia PatrÃ-cia - turma CE2Laysa Shauany da tia 
LÃ-dia - turma EI-11Ingrid Santos da tia Luizete - turma EI-12Evandro Junior da 

Página 1047



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
tia Audrei - turma 1201
Dia 9 de julho - Pedro Rhuan da tia Simone Cunha - turma 1202Douglas de 
Carvalhoe Jandersos de Jesus da tia Geoconda - t. 1402Tia Deise Ribeiro 
Dia 10 de julho - Maycon Igor da tia Eva - turma EI-10
Dia 11 de julho - Josiele Quirino e Maycon Gomes - turma 1602
Dia 12 de julho - PatrÃ-cia Pereira da tia FÃ¡tima - turma 1101Thamiris Pereira 
- turma 1603
Dia 18 de julho - Professora Ana CecÃ-lia - EducaÃ§Ã£o FÃ-sica
Dia 19 de julho - Professora Carla Elaine - EducaÃ§Ã£o FÃ-sica
Dia 20 de julho - Professora Amle - PortuguÃªs
Dia 23 de julho - Luis Carlos da turma 1701Tia Simone Cunha 
Dia 26 de julho - Luan Mirandada turma 1701Tia FÃ¡tima 
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-doutel-ano-i-numero-3-3-de-outubro-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Doutel: Ano I - nÃºmero 3 - 3 de outubro de 2008

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O sexto ano participou de um espetÃ¡culo na Lona Cultural sobre a bossa nova, 
que foi um movimento da mÃºsica popular brasileira surgido no final da dÃ©cada 
de 1950 e inÃ-cio da de 1960. 
Nossa professora de CEST - Ana Maria - tambÃ©m trabalhou conosco este assunto e 
ficamos encantados com as mÃºsicas de velho que ouvimos.

Fizemos um ENSAIO ELEITORAL em nossa escola e o resultado apurado foi:Eduardo 
Paes teve 153 votos; Marcelo Crivella teve 93 votos e Jandira Feghalli teve 70 
votos. SerÃ¡ que nosso resultado foi similar ao resultado das eleiÃ§Ãµes de 5 de
outubro?

Estamos nos aproximando do dia do personagem principal de nossa escola: NOSSOS 
PROFESSORES!Os professores sÃ£o uma parte muito importante de nosso estudo e 
sÃ£o amigos de todos.Ensinam bem e se preocupam conosco alÃ©m de serem Ã³timas 
pessoas!ParabÃ©ns pelo seu dia, queridos professores!OBRIGADO POR TUDO QUE NOS 
ENSINAM!
E/CRE (09.18.510) CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade
Equipe ResponsÃ¡vel pela elaboraÃ§Ã£o do Jornal:Professora Marylice Cristina 
Pereira e SilvaProfessora Solange de Almeida Barros Andrade
Alunos do PerÃ-odo Final do 2Âº Ciclo de FormaÃ§Ã£odas Turmas 1601 e 
1602:Ã¼Alice Cristina da SilvaÃ¼Amanda Pereira da SilvaÃ¼Camilla PaixÃ£o de 
SouzaÃ¼Esther Gomes da SilvaÃ¼Evelyn Bredemeier da SilvaÃ¼IannickySantos de 
AraÃºjoÃ¼Jean Nascimento de SouzaÃ¼Luan Miranda dos SantosÃ¼Pablo daSilva Alves

U O DOUTELAno I - nÃºmero 3 - 3 de outubro de 2008
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Ã¼CentenÃ¡rio de Machado de AssisÃ¼Bossa NovaÃ¼EleiÃ§Ãµes MunicipaisÃ¼Dia dos 
Professores

Estes sÃ£o alguns dos assuntos que trabalhamos em nossa escola neste perÃ-odo. 
Conhecemos um pouco dessas histÃ³rias e nos interessamos por outras que passamos
a contar nas prÃ³ximas pÃ¡ginas.
Conversamos com nossos professores, pesquisamos na internet e contamos pra 
vocÃªs tudo o que aprendemos.
Confiram nas prÃ³ximas pÃ¡ginas e boa leitura!

Machado de Assis
Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de 
junho de 1839. Filho de um operÃ¡rio mestiÃ§o de negro e portuguÃªs, que viria a
tornar-se o maior escritor do paÃ-s e um mestre da lÃ-ngua, perde a mÃ£e muito 
cedo e Ã© criado pela madrasta, tambÃ©m mulata, que se dedica ao menino e o 
matricula na escola pÃºblica, Ãºnica que freqÃ¼entarÃ¡ o autodidata Machado de 
Assis.

De saÃºde frÃ¡gil, epilÃ©tico, gago, criado no morro do Livramento, consta que 
ajudava a missa na igreja da Lampadosa. Com a morte do pai, em 1851, Ã  Ã©poca 
morando em SÃ£o CristÃ³vÃ£o, Machadinho, como era chamado, torna-se vendedor de 
doces. No colÃ©gio tem contato com professores e alunos e Ã© atÃ© provÃ¡vel que 
assistisse Ã s aulas nas ocasiÃµes em que nÃ£o estava trabalhando.

Aos 16 anos, publica em 12-01-1855 seu primeiro trabalho literÃ¡rio, o poema 
"Ela", na revista Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito, pois a 
Livraria Paula Brito acolhia novos talentos da Ã©poca.

Com 17 anos, consegue emprego como aprendiz de tipÃ³grafo na Imprensa Nacional, 
e comeÃ§a a escrever durante o tempo livre. Conhece o entÃ£o diretor do Ã³rgÃ£o,
Manuel AntÃ´nio de Almeida, autor de MemÃ³rias de um sargento de milÃ-cias, que 
se torna seu protetor.

ComeÃ§a a publicar obras romÃ¢nticas e, em 1859, era revisor e colaborava com o 
jornal Correio Mercantil. Em 1860, a convite de Quintino BocaiÃºva, passa a 
fazer parte da redaÃ§Ã£o do jornal DiÃ¡rio do Rio de Janeiro. AlÃ©m desse, 
escrevia tambÃ©m para a revista O Espelho (como crÃ-tico teatral, inicialmente),
A Semana Ilustrada (onde, alÃ©m do nome, usava o pseudÃ´nimo de Dr. Semana) e 
Jornal das FamÃ-lias.
Publica seu primeiro livro de poesias em 1864, sob o tÃ-tulo de CrisÃ¡lidas.

Em 12 de novembro de 1869, casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novais, 
casamento feliz que durou 35 anos. D. Carolina, mulher culta, apresenta Machado 
aos clÃ¡ssicos portugueses e a vÃ¡rios autores da lÃ-ngua inglesa.
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Sua uniÃ£o foi feliz, mas sem filhos.A morte de sua esposa, em 1904, Ã© uma 
sentida perda, tendo o marido dedicado Ã  falecida o soneto Carolina, que a 
celebrizou.

Seu primeiro romance, RessurreiÃ§Ã£o, foi publicado em 1872.

No O Globo de entÃ£o (1874), jornal de Quintino BocaiÃºva, comeÃ§a a publicar em
folhetins o romance A mÃ£o e a luva. Escreveu crÃ´nicas, contos, poesias e 
romances para as revistas O Cruzeiro, A EstaÃ§Ã£o e Revista Brasileira.Na Gazeta
de NotÃ-cias, no perÃ-odo de 1881 a 1897, publica aquelas que foram consideradas
suas melhores crÃ´nicas.Publica, em 1881, um livro extremamente original, pouco 
convencional para o estilo da Ã©poca: MemÃ³rias PÃ³stumas de BrÃ¡s Cubas -- que 
foi considerado, juntamente com O Mulato, de AluÃ-sio de Azevedo, o marco do 
realismo na literatura brasileira. 

Com a criaÃ§Ã£o da Academia Brasileira de Letras, Machado foi eleito presidente 
da instituiÃ§Ã£o, cargo que ocupou atÃ© sua morte, ocorrida no Rio de Janeiro em
29 de setembro de 1908. 
Por sua importÃ¢ncia, a Academia Brasileira de Letras passou a ser chamada de 
Casa de Machado de Assis.Em 2008 comemoramos o CentenÃ¡rio do falecimento de 
Machado de Assis. ConheÃ§a sua BIBLIOGRAFIA:ComÃ©dia: Desencantos (1861); Tu, 
sÃ³ tu, puro amor (1881)Poesia: CrisÃ¡lidas (1864); Falenas (1870); Americanas 
(1875); Poesias completas (1901)Romance: RessurreiÃ§Ã£o (1872); A mÃ£o e a luva 
(1874); Helena (1876); IaiÃ¡ Garcia (1878); MemÃ³rias PÃ³stumas de BrÃ¡s Cubas 
(1881); Quincas Borba (1891); Dom Casmurro (1899); EsaÃº JacÃ³ (1904); Memorial 
de Aires (1908).Contos: Contos Fluminenses (1870); HistÃ³rias da meia-noite 
(1873); PapÃ©is avulsos (1882); HistÃ³rias sem data (1884); VÃ¡rias histÃ³rias 
(1896); PÃ¡ginas recolhidas (1899); RelÃ-quias de casa velha (1906).Teatro: 
Queda que as mulheres tÃªm para os tolos (1861); Desencantos (1861); Hoje 
avental, amanhÃ£ luva (1861);O caminho da porta (1862); O protocolo (1862); 
Quase ministro (1863); Os deuses de casaca (1865);Tu, sÃ³ tu, puro amor 
(1881).Algumas obras pÃ³stumas: CrÃ-tica (1910); Teatro coligido (1910); Outras 
relÃ-quias (1921); CorrespondÃªncia (1932); A semana (1914/1937); PÃ¡ginas 
escolhidas (1921); Novas relÃ-quias (1932); CrÃ´nicas (1937); Contos Fluminenses
- 2Âº. Volume (1937); CrÃ-tica literÃ¡ria (1937); CrÃ-tica teatral (1937); 
HistÃ³rias romÃ¢nticas (1937); PÃ¡ginas esquecidas (1939); Casa velha (1944); 
DiÃ¡logos e reflexÃµes de um relojoeiro (1956); CrÃ´nicas de LÃ©lio (1958); 
Conto de escola (2002).Se quiserem mais informaÃ§Ãµes, acessem: 
http://www.releituras.com/machadodeassis_menu.asp
A turma da professora Jaqueline (1502), a partir do conto A Cartomante 
reescreveu o final da histÃ³ria e vai visitar a Academia Brasileira de Letras 
para conhecer de perto esta histÃ³ria. Eles tambÃ©m estÃ£o produzindo livro 
eletrÃ´nico e vÃ£o fazer uma tarde de autÃ³grafos para seu lanÃ§amento. Que 
chique!

--------------------------------------------------------------------------------
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Doutel: Ano II - nÃºmero 1 - 3 de junho de 2009

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

E/CRE (09.18.510) CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade
Equipe ResponsÃ¡vel pela elaboraÃ§Ã£o do Jornal:
Professora Marylice Cristina Pereira e Silva
Alunos do sexto ano de escolaridadedas Turmas 1601 e 1602:
Ã¼Bruno Almeida de OliveiraÃ¼Carlos Eduardo Rodrigues SantosÃ¼Gabrielly Cristine
de Souza OliveiraÃ¼Misael Santana SantosÃ¼Raylane Correa PintoÃ¼Raylanne 
Cristina Luiz Alves da Silva Ã¼Rodrigo Joaquin de AndradeÃ¼Sasha Alina Noguera 
de Souza da CostaÃ¼Thalia de Souza LopesÃ¼Thayssa Leal de OliveiraÃ¼Wanderson de
Jesus Rodrigues

U O DOUTELAno II - nÃºmero 1 - 3 de junho de 2009

O Doutel voltou Ã  aÃ§Ã£o!
Semana de AlimentaÃ§Ã£o Escolar
Como estamos na semana de alimentaÃ§Ã£o escolar nossos jornalistas entrevistaram
algumas personalidades do C.I.E.P.Confira nas prÃ³ximas pÃ¡ginas!ConheÃ§a 
tambÃ©m tudo sobre a eleiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil!
Verifique a pesquisa que os nossos jornalistas fizeram sobre as brigas no 
C.I.E.P.!
Semana de AlimentaÃ§Ã£o EscolarComo estamos na semana de alimentaÃ§Ã£o escolar 
nossos jornalistas entrevistaram algumas personalidades do C.I.E.P.:
Nossas merendeiras capricham em nossa alimentaÃ§Ã£o e nos deram entrevista onde 
nos informaram que quem escolhe o cardÃ¡pio da escola sÃ£o as nutricionistas do 
Instituto Annes Dias. Elas acham que o lanche tem uma aceitaÃ§Ã£o melhor do que 
a comida porque as pessoas entornam muita comida e isso dÃ¡ mais trabalho para 
elas, alÃ©m de ser um desperdÃ-cio.Entrevistamos a professora Jeane de SÃ¡ 
Barroso, diretora adjunta da escola hÃ¡ seis meses, que lida com a alimentaÃ§Ã£o
da escola calculando e fiscalizando a quantidade a ser servida, ela tambÃ©m acha
que a escola precisa de mais organizaÃ§Ã£o no refeitÃ³rio e mais respeito ao 
prÃ³ximo.TambÃ©m entrevistamos a professora Evanilda de Jesus Oliveira, a nossa 
tia Eva, que trabalha com a EducaÃ§Ã£o Infantil hÃ¡ 7 anos. Ela acha que isso Ã©
de muita responsabilidade e trabalha com muito carinho com nossos colegas 
pequenininhos - os cenourinhas. Na semana da alimentaÃ§Ã£o escolar ela estÃ¡ 
trabalhando com recortes de supermercados e ensinando as crianÃ§as a escolher 
alimentos saudÃ¡veis. 
BRIGASHouve uma briga feia com algumas alunas e perguntamos Ã  Tia Jacqueline o 
que ela achou. Ela disse que achou muito triste principalmente porque no ano 
passado as meninas eram amigas. Ela acha que devemos conversar com os alunos e 
ajudÃ¡-los a conversarem sobre os problemas de relacionamento na adolescÃªncia.
Nossos jornalistas acharam que as brigas estÃ£o demais em nossa escola, sendo 
assim fizeram uma pesquisa com 25 alunos cujo resultado vocÃª verifica a 
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seguir:Pergunta1) Vale a pena brigar? 2-sim 23-nÃ£o
Pergunta2) VocÃª acha que brigar Ã© correto? 1-sim 24-nÃ£o
Pergunta3) VocÃª acha que brigando com alguÃ©m vocÃª vai resolver algo? 2-sim 
23-nÃ£o
Pergunta4) VocÃª jÃ¡ bateu em alguÃ©m menor que vocÃª? 10-sim 15-nÃ£o
Pergunta5) VocÃª gosta de brigar? 2-sim 23-nÃ£o
Pergunta6) VocÃª acha briga legal? 1-sim 24-nÃ£o
Pergunta7) VocÃª se mete na briga de outras pessoas? 25-nÃ£o
Pergunta8) Que atitudes vocÃª tomaria sobre as brigas? Separava.
Pergunta9) Para vocÃª o que Ã© brigar? Covardia.
Pergunta10) O que vocÃª faria para acabar com essa violÃªncia? Evitar brigas.Que
tal pararmos de brigar?GrÃªmio EstudantilNossa escola bombou na eleiÃ§Ã£o do 
grÃªmio estudantil! Tivemos 10 chapas inscritas e a AZUL foi a grande 
vencedora!As chapas dourada, azul, lilÃ¡s, amarela, rosa, vermelha,verde e 
laranja acharam que participar da eleiÃ§Ã£o foi legal, mas as chapas prata e 
preta acharam que participar da eleiÃ§Ã£o foi uma droga. SerÃ¡ que foi porque 
elas perderam? As chapas que gostaram do resultado foram a dourada, verde, 
laranja, rosa, lilÃ¡s e azul mas infelizmente tivemos chapas que nÃ£o gostaram 
do resultado. Elas foram: a vermelha, prata, preta e amarela.Vamos dizer o que 
as chapas pretendem fazer com as propostas: a chapa amarela pretende jogar as 
propostas no lixo; a chapa preta pretende queimar as propostas; a chapa dourada 
pretende tentar cumprir as propostas; a chapa prata pretende guardar as 
propostas; a chapa verdepretende guardar as propostas; a chapa laranja nÃ£o sabe
o que vai fazer com as propostas; a chapa vermelha pretende jogar as proposta no
lixo; a chapa rosa pretende entregar a proposta Ã  chapa vencedora; a chapa 
lilÃ¡s pretende guardar as propostas e, finalmente, a chapa vencedora, a AZUL, 
pretende, Ã© claro, cumprir as propostas prometidas. Vamos conferi-las no 
prÃ³ximo nÃºmero!
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InformaÃ§Ãµes atualizadas
Para se manterem informados e acompanharem as Ãºltimas notÃ-cias sobre a 
Influenza A (H1N1), as escolas podem aderir ao Twitter do Rio Contra a Gripe A e
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Ambiente em Rede - E/SUBE/CED - Extensividade
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 Projeto LiterÃ¡rio - Ãfrica de todos nÃ³sEntrevistamos a Professora Jacqueline 

 sobre o projeto literÃ¡rio sobre a Ãfrica que tem o objetivo de aproximar os 
 alunos da cultura africana e apresentar textos tÃ-picos da Ãfrica.Os alunos do 

5Âº ano lerÃ£o diversos textos como: contos, fÃ¡bulas e histÃ³rias 
familiares.SerÃ£o tambÃ©m estudadas informaÃ§Ãµes sobre o continente africano, 
os diversos dialetos falados, a histÃ³rias da colonizaÃ§Ã£o e libertaÃ§Ã£o 
africana e as guerras que massacram o povo africano atÃ© hoje.Este trabalho 
pretende apresentar as riquezas da pÃ¡tria mÃ£e e valorizar todos os africanos e
afro-descendentes.

E/CRE (09.18.510) CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade
Equipe ResponsÃ¡vel pela elaboraÃ§Ã£o do Jornal:Professora Marylice Cristina 
Pereira e SilvaAlunos do sexto ano de escolaridadedas Turmas 1601 e 1602:Ã¼Bruno
Almeida de OliveiraÃ¼Gabrielly Cristine de Souza OliveiraÃ¼Raylane Correa 
PintoÃ¼Raylanne Cristina Luiz Alves da Silva Ã¼Thalia de Souza LopesÃ¼Wanderson 
de Jesus Rodrigues

U O DOUTELAno II - nÃºmero 3 - 9 de setembro de 2009

Todos contra a GRIPE A!
Nosso jornal teve uma breve interrupÃ§Ã£o de publicaÃ§Ã£o pois estamos todos 
preocupados com a gripe A e precisamos reiniciar nossas atividades apÃ³s o 
perÃ-odo regular.
Nessa ediÃ§Ã£o trataremos da GRIPE A e do projeto literÃ¡rio da Professora 
Jaqueline.
Confira informaÃ§Ãµes sobre a influenza A (H1N1)A nova gripe Ã© semelhante Ã  
gripe comum, embora sejam causadas por diferentes subtipos do vÃ-rus Influenza. 
Segundo a OMS, a gripe Ã© causada pelo vÃ-rus H1N1 que ainda nÃ£o havia 
circulado entre seres humanos. Os sintomas sÃ£o muito parecidos e se confundem: 
febre repentina, falta de apetite, tosse, dor de cabeÃ§a, dores musculares, 
dores nas articulaÃ§Ãµes e coriza. Algumas pessoas tambÃ©m relataram ter 
apresentado dor de cabeÃ§a, nÃ¡useas, vÃ´mito, diarrÃ©ia e catarro. Por isso, 
nÃ£o importa, neste momento, saber se o que se tem Ã© gripe comum ou a nova 
gripe. A orientaÃ§Ã£o Ã©, ao ter alguns desses sintomas, procure seu mÃ©dico ou 
vÃ¡ a um posto de saÃºde. Ã‰ importante frisar que, na gripe comum, a maioria 
dos casos apresenta quadro clÃ-nico leve e quase 100% evoluem para a cura. Isso 
tambÃ©m ocorre na nova gripe. Em ambos os casos, o total de pessoas que morrem 
apÃ³s contraÃ-rem o vÃ-rus em todo o mundo Ã©, em mÃ©dia, de 0,5%.
TransmissÃ£o:A doenÃ§a Ã© transmitida de pessoa para pessoa como a gripe comum e
pode ser contraÃ-da pela exposiÃ§Ã£o de gotÃ-culas infectadas expelidas por 
tosse ou espirros, e tambÃ©m por contato com mÃ£os e superfÃ-cies contaminadas. 
O vÃ-rus pode sobreviver em qualquer superfÃ-cie por atÃ© 10 (dez) horas.
Pessoas que apresentam maior risco de complicaÃ§Ãµes em caso de infecÃ§Ã£o pelo 
vÃ-rus da gripe A:Menores de 2 anos;Maiores de 60 anos;Mulheres 
grÃ¡vidas;Pessoas com problemas de saÃºde: diabetes, doenÃ§as cardÃ-acas, 
pulmonares, renais e do sangue;Pacientes com CÃ¢ncer, AIDS e que estejam fazendo
uso de medicamentos imunossupressores.
PerÃ-odo de contÃ¡gio24 horas antes dos primeiros sintomas atÃ© o 7Âº dia do 
aparecimento dos sintomas. CrianÃ§as e pessoas imunodeprimidas podem transmitir 
por 14 dias.
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CuidadosTodas as providÃªncias, diante de um caso suspeito ou confirmado no 
estabelecimento de ensino, devem ser feitas em conjunto com as autoridades 
sanitÃ¡rias locais, e as decisÃµes relacionadas a alteraÃ§Ãµes da rotina do 
estabelecimento devem ser compartilhadas com estas autoridades. As escolas devem
manter uma rotina de alerta para os possÃ-veis casos de gripe.Caso algum aluno 
apresente quadro de febre superior a 38, tosse, dor de garganta, a escola deve 
avisar aos responsÃ¡veis para que levem a crianÃ§a ao mÃ©dico. Como em qualquer 
gripe, o ideal Ã© que a pessoa se mantenha no domicÃ-lio para se tratar e evitar
a disseminaÃ§Ã£o da doenÃ§a para outras pessoas. Se houver mais de trÃªs casos 
de alunos com gripe na mesma sala, a escola deve se comunicar com a VigilÃ¢ncia 
EpidemiolÃ³gica municipal, para que se faÃ§a a investigaÃ§Ã£o e se afaste a 
possibilidade de um surto.Ã‰ importante que o estabelecimento promova a adesÃ£o 
Ã s praticas de higiene que contribuem para a prevenÃ§Ã£o e controle da 
circulaÃ§Ã£o de vÃ-rus: Manter as salas de aulas ventiladas, com janelas 
abertas, evitando o uso do ar- condicionado; Evitar eventos em ambientes 
fechados em que haja aglomeraÃ§Ã£o; Instruir alunos, corpo docente e demais 
funcionÃ¡rios para que:1- NÃ£o compartilhem copos, talheres, cigarros e objetos 
de uso pessoal.2- NÃ£o compartilhem alimentos.3- Evitem contatos que permitam a 
troca de secreÃ§Ãµes, como beijo, abraÃ§o, aperto de mÃ£o.4- Lavem a mÃ£o com 
Ã¡gua e sabÃ£o sempre que tiverem contato com superfÃ-cies que podem estar 
contaminadas (mesa de estudo, maÃ§anetas) evitando contato com a boca, nariz ou 
olhos.5- Evitem colocar objetos de uso compartilhado na boca, nÃ£o mastigando, 
por exemplo, lÃ¡pis ou borracha.6- Evite tocar no seu nariz, boca ou olhos.7- 
Jogar o lenÃ§o no lixo, imediatamente apÃ³s usar.8- Cobrir a boca quando tossir 
ou espirrar, mesmo que seja com a dobra do cotovelo, se nÃ£o tiver lenÃ§o de 
papel.9- Limpe as coisas que sÃ£o tocadas com freqÃ¼Ãªncia como maÃ§anetas de 
porta, telefones, etc.10- Se adoecer com doenÃ§a semelhante Ã  gripe procure um 
profissional de saÃºde, nÃ£o vÃ¡ ao trabalho, nem Ã  escola e evite o contato 
com outras pessoas, para nÃ£o espalhar o vÃ-rus.11- Ficar em casa durante pelo 
menos 7 dias apÃ³s o primeiro sintoma da doenÃ§a, fazendo bastante repouso.12- 
Beber bastante lÃ-quido e se alimentar bem. 
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SantosÃ¼Thaynara Sousa Ã¼William Augusto
SeguranÃ§a no CIEP
Precisamos de mais seguranÃ§a para todos nÃ³s alunos e professores, porque 
estamos vendo que hÃ¡ muita violÃªncia nas escolas e devemos fazer a nossa 
parte: nÃ£o brigar, nÃ£o xingar, nÃ£o implicar, nÃ£o ameaÃ§ar, respeitar a 
todos, principalmente os mais velhos, nÃ£o matar aula, nÃ£o namorar na escola, 
nÃ£o fugir das aulas. Ã€ noite tem gente que nÃ£o respeita o ambiente escolar e 
fazem coisas inadequadas, por isso o nosso jornal estÃ¡ pedindo a ajuda de 
todos. 
UNIFORMENosso diretor - Professor Pedro nos disse que como nossa escola nÃ£o Ã© 
mais Escola do Amanha, teremos de devolver todos os uniformes que chegaram. QUE 
PENA!

U O DOUTELAno III - nÃºmero 1 - 27 de agosto de 2010

O Doutel voltou Ã  aÃ§Ã£o!
EleiÃ§Ãµes presidenciais Ã  vista!
VocÃªs jÃ¡ escolheram seus candidatos a Presidente do Brasil?Nossos jornalistas 
tÃªm algumas dicas! Confiram!
Bullying!Isso nÃ£o Ã© legal!
VocÃª pode ser a prÃ³xima vÃ-tima ou o prÃ³ximo agressor! Saiba como agir!
Verifique a pesquisa que os nossos jornalistas fizeram sobre seguranÃ§a e 
uniforme no C.I.E.P.!EleiÃ§Ãµes presidenciaisEm outubro de 2010 conheceremos o 
novo, ou nova, Presidente do Brasil.Os candidatos jÃ¡ comeÃ§aram a divulgar seus
programas de governo e a mÃ-dia jÃ¡ comeÃ§ou a apresentar seus 
programas.ConheÃ§a os principais candidatos e suas propostas para o Brasil:
Marina Silva (PV)

Nasceu no Acre, onde formou-se em histÃ³ria. Foi vereadora em Rio Branco, 
deputada estadual e senadora. Atuou no governo Lula como ministra do Meio 
Ambiente, de 2003 a maio de 2008. Participou da fundaÃ§Ã£o do PT, do qual se 
desfiliou em 2009.

Site: http://www.minhamarina.org.br/ e Twitter: @silva_marina
Dilma Rousseff (PT)

Ã‰ natural de Belo Horizonte. Formada em Economia, foi secretÃ¡ria estadual de 
Minas, Energia e ComunicaÃ§Ã£o no Rio Grande do Sul. No governo Lula, foi 
ministra de Minas e Energia e depois ministra-chefe da Casa Civil. 
http://www.dilmanaweb.com.br/ e Twitter: @dilmabr
JosÃ© Serra (PSDB)

Ex-governador de SÃ£o Paulo, jÃ¡ foi deputado federal, senador e ministro da 
SaÃºde e do Planejamento. Tem formaÃ§Ã£o superior em Economia, concluÃ-da no 
Chile, e em Engenharia, pela Universidade de SÃ£o Paulo. 
http://www.serraescreve.blogspot.com e Twitter: @joseserra_
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Marina Silva (PV)AlianÃ§a por um Brasil justo e sustentÃ¡velPolÃ-tica cidadÃ£ 
baseada em princÃ-pios e valoresEducaÃ§Ã£o para a sociedade do conhecimento
JosÃ© Serra (PSDB)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Ter sensibilidade para agir e compensar as desigualdades.Ter compromisso com a 
responsabilidade e com a felicidade.Promover uma gestÃ£o por resultados.
Dilma Rousseff (PT)Manter e aprofundar o programa Bolsa FamÃ-lia.Priorizar a 
qualidade da educaÃ§Ã£oAprimorar a eficÃ¡cia do sistema de saÃºde, garantindo 
mais recursos para o SUS.A RÃ¡dio Doutel estÃ¡ voltando! Aguardem!Novidades no 
CIEP!O Cineclube - CINE DOUTEL vai comeÃ§ar suas atividades!Fique atento!
BullyingSeu filho(a) pode ser a prÃ³xima vitima ou o prÃ³ximo agressor!Pesquisas
mundiais revelam que cerca de 35% dos alunos estÃ£o envolvidos no fenÃ´meno, com
a falta de orientaÃ§Ã£o, o problema vem crescendo na escolas da rede pÃºblica e 
privada do paÃ-s. DENUNCIE!
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AGRADECIMENTOS
Nosso diretor - Professor Pedro - instalou dois ventiladores em cada sala. Ficou
Ã³timo!! Queremos agradecer-lhe as melhorias do CIEP!!! Valeu!
CUIDADO COM A HEPATITE B - VocÃª jÃ¡ se vacinou?
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U O DOUTELAno III - nÃºmero 2 - 24 de setembro de 2010

O Doutel fez uma pesquisa e descobriu quem estÃ¡ arrasando os coraÃ§Ãµes das 
meninas...
Descubra quem Ã© nas prÃ³ximas pÃ¡ginas!

VocÃª conhece o Regimento Escolar?NÃ£o deixe de fazer as cruzadinhas

Alteramos algumas sessÃµes para deixar nosso jornal mais legal... confiram as 
fofocas e as piadas! EstÃ¡ D+!Fofoca: Ele Ã© a sensaÃ§Ã£o!
Justin Bieber - suas mÃºsicas viraram a sensaÃ§Ã£o no mundo todo.As meninas 
estÃ£o loucas por ele. Seu maior nÃºmero de fÃ£s Ã© nos Estados Unidos e no 
Brasil.As mÃºsicas de maior sucesso sÃ£o: Baby e One Time.As meninas estÃ£o 
loucas para o seu prÃ³ximo show aqui no Brasil.
A RÃ¡dio Doutel estÃ¡ de volta!A programÃ§Ã£o estÃ¡ D+!O Cineclube - CINE DOUTEL
- vai comeÃ§ar suas atividades!EstÃ£o produzindo um filme bem legal!
NotÃ-cias do Doutel A Professora Carol vai ser mamÃ£e.SerÃ¡ que vai ser menina 
ou menino? NÃ³s, dO Doutel estamos todos curiosos e felizes!
Nossa 1Âª ediÃ§Ã£o saiu sem nossas fotos:Confiram como trabalhamos para que o 
jornal saÃ-sse bem legal!NO DESERTO 
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O Doutel: Ano IV - nÃºmero 1 - 2 de junho de 2011
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A RÃ¡dio Doutel estÃ¡ de volta! Aguardem!
O Cineclube - CINE DOUTEL vai recomeÃ§ar suas atividades!
CHARADAS!!! :-):-):-):-):-):-):-)O que Ã© o que Ã© ?Ã±Anda na Ã¡gua mas nÃ£o se 
molha?Ã±Tem dente mas nÃ£o Ã© gente?Ã±Quando estÃ¡ em pÃ©, estÃ¡ deitado e 
quando estÃ¡ deitado Ã© por que estÃ¡ em pÃ©?Ã±Entra duro e sai mole?Respostas 
no prÃ³ximo nÃºmero:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJU O DOUTELAno IV - nÃºmero 1 - 2 de junho de 2011

O Doutel estÃ¡ de volta!
EleiÃ§Ãµes de GrÃªmio Estudantil!VocÃªs jÃ¡ escolheram seus candidatos ao 
GrÃªmio Estudantil? Nossos jornalistas fizeram pesquisas e trazem as novidades! 
Confiram!

Atingimos a meta do IDERIO e estamos muito felizes!Vejam dicas de como estudar e
melhorar ainda mais nossas notas!
Temos novas seÃ§Ãµes em nosso jornal! Receitas, charadas, jogos e muito 
mais!Aguardem os prÃ³ximos nÃºmeros!

EleiÃ§Ãµes do GRÃŠMIO ESTUDANTIL
Estamos nos preparando para eleger o GrÃªmio Estudantil. Temos 4 Chapas: Verde, 
Amarela, Azul e Vermelha.A eleiÃ§Ã£o ocorrerÃ¡ em 13 e 14 de Junho.ConheÃ§a as 
propostas de cada Chapa, seus candidatos e faÃ§a suas escolhas.O GrÃªmio 
Estudantil representa todos os alunos da escola e promove atividades 
interessantes como gincanas, campeonatos, etc.NÃ£o deixe de votar nos dias 13 ou
14 de junho!

Bullying!VocÃª jÃ¡ passou por isso?Tem muitos alunos que sofrem bullying e nÃ£o 
tÃªm coragem de contar aos professores e aos responsÃ¡veis.Se este Ã© o seu 
caso, nÃ£o se esqueÃ§a que bullying Ã© crime, logo quem estÃ¡ errado Ã© seu 
agressor e nÃ£o vocÃª! Denuncie pois vocÃª tem de ser respeitado em seus 
direitos!

Atingimos a meta do IDERIO!Nossa galera estÃ¡ muito afiada pois conseguimos 
alcanÃ§ar as metas do IDERio, mas precisamos nos preparar para as provas 
bimestrais. PeÃ§a ajuda aos professores quando nÃ£o souber a matÃ©ria e estude 
bastante. Confira o calendÃ¡rio:Ã¼04 de Julho - Prova de LÃ-ngua PortuguesaÃ¼05 
de Julho - Prova de ProduÃ§Ã£o de TextoÃ¼06 de Julho - Prova de MatemÃ¡ticaÃ¼07 
de Julho - Prova de CiÃªncias

Nossos jornalistas pesquisaram algumas DICAS para ESTUDAR:

Página 1058



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
O local de estudo: silÃªncio O estudante deve dispor de um local prÃ³prio e 
organizar seu lugar de trabalho. Lembre-se de que mesmo tendo o lugar de 
trabalho organizado, nÃ£o se deve dispensar o esforÃ§o de estudar. O lugar, 
apenas favorece. - a mesa deve estar localizada de tal maneira que a luz natural
venha da esquerda ou da frente, para evitar a formaÃ§Ã£o de sombras; - a melhor 
cadeira Ã© aquela que nÃ£o Ã© macia demais nem dura demais, mas confortÃ¡vel, na
qual se possa ficar sentado por vÃ¡rias horas sem sentir tensÃ£o muscular ou 
cansaÃ§o; - ter uma estante ou armÃ¡rio onde possa colocar seu material escolar 
e livros, assim como tambÃ©m os livros usados em anos anteriores; - evite buscas
desnecessÃ¡rias e caminhadas supÃ©rfluas, tendo sempre Ã  mÃ£o: papel, material 
para escrever (lÃ¡pis, canetas esferogrÃ¡ficas, canetas tipo marca-texto etc.), 
material para desenho (rÃ©gua, transferidor, compasso e esquadros) alÃ©m de 
outros materiais tais como borracha, grampeador, clips, fita durex, cola, 
cartolina, tesoura, apontador etc; - recomendamos tambÃ©m um quadro de avisos 
(pode ser isopor ou outro material semelhante) para fixar mensagens, 
calendÃ¡rios de testes, lembretes etc. 
NÃ£o deixe de estudar para as provas BIMESTRAIS!
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Fofoca
Ei! Chegou a hora, a hora da fofoca! - Pra quem gosta de fofoca (Dudu Nobre)
Momento Apaixonado
VocÃª aÃ- que estÃ¡ apaixonado, essa Ã© a rÃ¡dio que toca no seu coraÃ§Ã£o! - 
Amar nÃ£o Ã© pecado (Luan Santana)
NotÃ-cias
OlÃ¡! Tudo bem? (Fala de Paulo Henrique Amorim - interpretada por Willian) - 
MÃºsica do Jornal Nacional
Momento para relaxar / MÃºsica e Piadas
Momento de relaxar - You are not alone (Michael Jackson)
InterrupÃ§Ã£o da mÃºsica: Interrompemos a nossa programaÃ§Ã£o para fazer vocÃª 
dar risadas.
(Contar a piada e retomar a mÃºsica)
ReclamaÃ§Ãµes Escolares
Esse Ã© momento de reclamaÃ§Ãµes sobre a nossa escola!
(Reclamar ...)
Se vocÃª tem alguma reclamaÃ§Ã£o para fazer, procure a equipe da rÃ¡dio, que a 
gente divulga o seu problema.
Avisos
Pra vocÃª nÃ£o esquecer, a rÃ¡dio avisa a vocÃª! - Avisa lÃ¡ que eu vou - 
editada - (Olodum)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-de-vida-e-protagonismo-juvenil.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto de Vida e Protagonismo Juvenil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje, a turma1901 participou do segundo encontro sobre Projeto de Vida e 
Protagonismo Juvenil. 
Contamos com a presenÃ§a do CapitÃ£o Bombeiro, Renato Feitosa, que palestrou 
para os alunos sobre a sua profissÃ£o. Os alunos se mostraram bem interessados.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
video-deu-louca-no-danoninho.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VÃ-deo: Deu a louca no Danoninho

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

DEU A LOUCA NO DANONINHODanoninho era viciado em jogos de computador e VIDEO 
GAME, principalmente no jogo GTA. Vivia matando aula para ir Ã  lan house jogar.
Danoninho vivia brigando nas ruas e em qualquer outro lugar onde chegava. Quando
chegava em casa, brigava com a sua mÃ£e; ele tinha muitos conflitos em casa 
porque ela achava que Danoninho tinha que estudar e ele fazia tudo errado.Um 
dia, sua mÃ£e nÃ£o quis dar dinheiro para ele jogar. Como ele percebeu que sua 
mÃ£e nÃ£o iria mais dar-lhe dinheiro, ele comeÃ§ou a pegar dinheiro escondido na
bolsa dela.E ele nÃ£o parava com o seu vicio no vÃ-deo game. O diretor da escola
ligou para a casa de Danoninho para saber o motivo das suas faltas e avisar que 
ele seria eliminado por faltas. Ele resolve ir atÃ© a escola para justificar as 
suas faltas.Quando chega Ã  escola, seus colegas de turma estavam na aula de 

 hip-hop e, entre eles estava Ãndia que era nova na escola e danÃ§ava hip-hop. 
Ele se interessa muito por aquele tipo de danÃ§a e se informa como poderia 
participar das aulas. Passa a assistir as aulas pois era uma condiÃ§Ã£o para 
fazer o curso de hip-hop, e ao participar do curso, acaba se apaixonando por 

 Ãndia. Eles comeÃ§am a danÃ§ar juntos.O professor os convida para uma 
apresentaÃ§Ã£o no TEATRO CARLOS GOMES. Eles fizeram muito sucesso e o Danoninho 
deixou a sua VIDA de viciado e joga o video game no lixo.
VÃ-deo produzido pelos alunos da turma 1801 em 2010.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-as-vantagens-de-permanecer-na.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina: As vantagens de permanecer na escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nos dias 29 e 30 de junho, a turma 1901 participou da oficina "As vantagens de 
permanecer na escola" organizada pela Junior Achievement e conduzida pelo Prof. 
Herbert do Bairro Educador.Os alunos demonstraram grande interesse pelos 
assuntos abordados e consideraram importantes tais informaÃ§Ãµes para a 
construÃ§Ã£o de seus projetos de vida."Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a 
Junior Achievement Ã© a maior e mais antiga organizaÃ§Ã£o de educaÃ§Ã£o prÃ¡tica
em negÃ³cios, economia e empreendedorismo do mundo. Atualmente, atua em 123 
paÃ-ses e, no Brasil, possui unidades em todos os Estados e no Distrito Federal.
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Trata-se de uma associaÃ§Ã£o educativa sem fins lucrativos, mantida pela 
iniciativa privada, cujo objetivo Ã© despertar o espÃ-rito empreendedor nos 
jovens, ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento pessoal, 
proporcionando uma visÃ£o clara do mundo dos negÃ³cios e facilitando o acesso ao
mercado de trabalho.Fonte: 
http://www.jabrasil.org.br/ja/index.php?option=com_contentid=3507task=viewItemid
=76menu_pai=73
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Esta aÃ§Ã£o faz parte do Projeto Jovens Protagonistas elaborado pela professora 
Regina Lucia Lima Feitosa, a partir da constataÃ§Ã£o dos professores de que os 
alunos do 9Âº ano estavam sem motivaÃ§Ã£o para se dedicarem aos estudos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
salao-do-livro-nos-fomos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SalÃ£o do Livro: nÃ³s fomos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Infelizmente a escola nÃ£o compareceu, apenas as professoras marcaram presenÃ§a.

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ciepdoutel.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
blog-post_3850.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Homenagem ao aluno Maicon! Formando da turma Bombeiro Mirim 2012!
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Aluno da Professora Patricia da EducaÃ§Ã£o Especial, nÃ£o hÃ¡ limites para 
nossos alunos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_4912.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Doutel + 20! Lutando e trabalhando por um mundo melhor!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-ciep-armindo-marcilio-doutel-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

O CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade estÃ¡ localizado em Vila Nova, Campo 
Grande, e atende diariamente alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil, EducaÃ§Ã£o Especial,
Ensino Fundamental e Peja. AtravÃ©s do nosso blog todos podem conhecer um pouco 
mais da escola, observando vÃ¡rias atividades realizadas por nossos professores,
alunos e comunidade. Participe vocÃª tambÃ©m, visite, siga, de sua opiniÃ£o e 
aguarde as novidades que serÃ£o boas!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voando-alto-nas-asas-da-leitura-projeto.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Voando Alto nas Asas da Leitura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

"Voando Alto nas Asas da Leitura", projeto idealizado por nossa Coordenadora 
PedagÃ³gica Audrei , a professora Solange e toda a comunidade escolar de nosso 
CIEP. Que tem com objetivo, formar novos leitores, adquirindo o prazer pela 
leitura! 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabenizando-os-regentes-de-educacao.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Parabenizando os regentes de EducaÃ§Ã£o FÃ-sicaÃ‰rica Javarini,AndrÃ©a de 
CÃ¡ssia,Carla Ferreira, Daniele e Ailton pelo sucesso da Gincana no Ciep Doutel.
Nao podemos nos esquecer do empenho insaciavel da regenteThaÃ-s Fragade Artes de
agitar a galera e auxiliar para que tudo contemplasse o sucesso do Evento. 
ParabÃ©ns aos alunos participantes, aos professores do 1Âº e 2Âº segmentos que 
abraÃ§aram a ideia e confluÃ-ram para que o projeto antes no papel 
transformasse-se em um grandioso Evento diferenciado na Unidade Escolar. 
Parabens ao pessoal que tambÃ©m participou das brincadeiras (os inspetores), 
Ã Andrea Gomesque animadamente torceu pela sua equipe, enfim a TODOS que 
enobreceram com euforia, alegria, deslumbre e incasavelmente a Gincana 
Doutel.[FOTO]
Segundo segmento dando inÃ-cio a nossa Gincana SustentÃ¡vel!
[FOTO]
ConfecÃ§Ã£o de roupas a partir de materiais reciclÃ¡veis! Primeiro segmento!
[FOTO]
Uma das provas de nossa Gincana "Xadrez"

[FOTO]
Nosso CIEP Ã© inclusivo!!! Alunos das turmas especiais tambÃ©m participaram!!!
[FOTO]
Cabo de guerra!!!
[FOTO]
Nossos professores tambÃ©m deram sua contribuiÃ§Ã£o!!! Correndo!! Prova de 
revezamento!!!
[FOTO]
ConcentraÃ§Ã£o total!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultados-parciais-da-gincana-do.html
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Resultados parciais da GINCANA DO DOUTEL 2012:
Foram retirados das ruas, e levados para reciclagem: 3.116 garrafas Pet = 82 Kg;
1.104 latas (refrigerante, suco, cerveja, etc) = 18,400 Kg. Ainda faltam a 
contagem do papelÃ£o e do Jornal... E dos alimentos nÃ£o perecÃ-veis!!! 
ParabÃ©ns a TODOS que contribuÃ-ram para que nosso planeta fique cada vez mais 

 SUSTENTÃVEL!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

Solenidade de entrega do Conjunto de Medalhas de MÃ©rito Pedro Ernesto ao 
Diretor do CIEP Armindo MarcÃ-lio Doutel de Andrade!!
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Com a presenÃ§a do Coordenador da 9ÂªCRE JosÃ© Mauro!

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hoje-o-nosso-diretor-pedro-jeronimo.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Hoje o nosso Diretor Pedro Jeronimo, receberÃ¡ uma homenagem na CÃ¢mara 
Municipal do Rio de Janeiro.

O Exmo. Sr. Presidente da CÃ¢mara Municipal do Rio de Janeiro, Vereador Jorge 
Felippe, Tem a honra de entregar do Conjunto de Medalhas de MÃ©rito Pedro 
Ernesto ao Exmo. Sr. Pedro Jeronimo!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-doutel-participa-do-projeto.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CIEP Doutel participa do projeto "Cineclube nas escolas" e este ano, 
comemorando o centenÃ¡rio de Jorge Amado, foi produzido o filme "CapitÃ£es do 
Trapiche" baseado em um importante livro de sua obra.
Como projeto da Sala de Leitura, iniciou-se com a leitura individual do livro 
"CapitÃ£es da Areia" de Jorge Amado, pelos alunos do 8Âº ano.Eles leram o livro,
debateram e montaram o roteiro utilizando o jogo "Autoria".A partir do roteiro 
pronto reuniram-se ao grupo mais alunos dediferentes anos, que participaram como
diretores de cena, atores,continuÃ-stas, figurantes e demais funÃ§Ãµes na 
produÃ§Ã£o do filme.Assim nasceu "CapitÃ£es do Trapiche", desenvolvido pela 
profÂª Marylice Silva com a colaboraÃ§Ã£o da profÂª Alessandra Loiola, da dir. 
adjunta RosÃ¢ngela de Carvalho e a profÂª de artes ThaÃ-s Sousa. Em 22/11/2012, 
aconteceu sua Avant Premier com a presenÃ§a da DireÃ§Ã£o da U.E, alunos 
participantes do filme, seus responsÃ¡veis, professores e funcionÃ¡rios. Ficamos
muito felizes e satisfeitos com o resultado da apresentaÃ§Ã£o.O filme serÃ¡ 
exibido para toda a comunidade escolar, na prÃ³xima semana!!!!Divirtam-se com o 
CINECLUBE DOUTEL!!!!!
"CAPITÃƒES DO TRAPICHE"SINOPSE Em 2012, Vila Nova, Rio de Janeiro, meninos 
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abandonados moram em um trapiche. Cometem pequenos golpes e furtos, pois vivem 
em lamentÃ¡vel misÃ©ria. O morador mais antigo do trapiche- Cleber Arroz ( 
conhecido mendigo da localidade) tem histÃ³ria semelhante Ã  dos novos 
moradores: saiu de casa e/ou foi abandonado ainda crianÃ§a e agora vive nas 
ruas, tentando sobreviver. Tentam trabalhos informais de entregadores de 
mercadorias, pois seus dramas pessoais sÃ£o graves. Cleber, ao conseguir emprego
de entregador na farmÃ¡cia, conhece AlÃª e acredita que ela se interessa por 
ele. Aos poucos o grupo reconhece a distÃ¢ncia que a sociedade lhes impÃµe e com
a morte de um deles, o grupo se desfaz. Ã‰poca: 2012 Estado: Rio de Janeiro 
LocalizaÃ§Ã£o: Campo Grande, Vila Nova Personagens: Sem Perna, Professor, Pedro 
Bala, Dora, JoÃ£o Grande, Pirulito, Boa Vida, Gato e Cleber Arroz. CenÃ¡rios:Um 
trapiche- armazÃ©m abandonado;Casas bonitas;Ruas de Vila Nova;PraÃ§a;FarmÃ¡cia. 
Enredo: Meninos Ã³rfÃ£os afastados/abandonados pela famÃ-lia, moradores de rua. 
Conflito: O descaso da sociedade. Objetivo: Conseguir se inserir na sociedade 
que os despreza.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 DuraÃ§Ã£o: 10 Min.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-dias-de-temperaturas-nas-alturas-e.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de novembro de 2012
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em dias de temperaturas nas alturas e praias lotadas uma boa saÃ-da pode ser um 
passeio no Parque EcolÃ³gico Chico Mendes(ou Parque Natural Municipal Chico 
Mendes), no Recreio, uma homenagem ao seringueiro que lutou pela preservaÃ§Ã£o 
da Floresta AmazÃ´nica e foi morto em 1988, no Acre.
Com uma gigantesca Ã¡rea de 43 hectares e quase cinco quilÃ´metros de trilhas, o
local abriga vÃ¡rias espÃ©cies de animais e plantas em extinÃ§Ã£o, e ainda 
preserva a Lagoinha das Tachas. Ao caminhar Ã© possÃ-vel avistar calangos, 
gambÃ¡s, sabiÃ¡s, tiÃ©-sangues, jabutis, bichos-preguiÃ§a, e atÃ© mesmo o famoso
jacarÃ©-de-papo-amarelo.
E nossa EducaÃ§Ã£o Infantil ( Professoras: Eva e Dayse) e o Primeiro ano ( 
Professora Lidia), foram conferir!!!!
[FOTO]

Infra-estrutura[FOTO]
CasarÃ£o para reuniÃµes e exposiÃ§Ãµes, que abriga um Centro de ConvivÃªncia e 
tambÃ©m um Telecentro. Churrasqueiras, quiosques, quadras de futebol, pista de 
cooper, sanitÃ¡rios, playgrounds, trilha, nascentes, cÃ³rrego e lago.

Fauna[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
EspÃ©cimes da avifauna silvestre ameaÃ§ados pela expansÃ£o urbana, tais como 
corujinha-do-mato, gaviÃ£o-carijÃ³, sabiÃ¡-laranjeira, joÃ£o-de-barro e 
cambacica. Outros animais, como a jararaquinha-do-campo e o 
gambÃ¡-de-orelha-preta, tambÃ©m sÃ£o encontrados no local. O brejo natural 
originado das nascentes que formam o curso dÃ¡gua abriga preÃ¡s e 
frangos-dÃ¡gua. TilÃ¡pias, sagÃ¼is-de-tufo-preto e aves domÃ©sticas, como 
marrecos, patos e gansos.

Flora[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

 Ãreas jardinadas, pomar, eucaliptal e remanescente da Mata AtlÃ¢ntica ao longo 
do cÃ³rrego atÃ© o lago. Destacam-se exemplares de gameleira, 
castanha-portuguesa, ipÃª-roxo, guapuruvu, paineira, jambolÃ£o, pata-de-vaca, 
jatobÃ¡, pitangueira e mamica-de-porca.
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ParticularidadesA Ã¡rea do parque pertencia Ã  ChÃ¡cara Figueira Grande, em SÃ£o
Miguel Paulista, uma das regiÃµes mais carentes de verde da cidade. Essa 
carÃªncia deve-se em grande parte Ã  derrubada de matas e capoeiras para 
fornecimento de lenha e carvÃ£o, matÃ©ria-prima utilizada na urbanizaÃ§Ã£o da 
regiÃ£o na dÃ©cada de 1930. O Parque leva o nome de Francisco Mendes Filho - 
Chico Mendes - seringueiro, sindicalista e ecologista.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Que passeio lindo!!! A turminha ficou muito animada. ParabÃ©ns o blog estÃ¡ 
ficando movimentado.
Grande abraÃ§o, MÃ¡rcia.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
essa-e-uma-homenagem-todos-os-alunos-do.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 [VÃDEO]

ESSA Ã‰ UMA HOMENAGEM A TODOS OS ALUNOS DO NONO ANO E PROJETO ACELERA DO CIEP 
 ARMINDO MARCÃLIO DOUTEL DE ANDRADE!!!!

PARABÃ‰NS A CADA ALUNO, QUE LUTOU, ESTUDOU, DEU TUDO DE SI PARA TERMINAR MAIS 
UMA ETAPA DA VIDA!!

NÃ“S PROFESSORES, QUE ESTIVERAM COM VOCÃŠS DURANTE TODO ESSE TEMPO, DESEJAMOS A 
VOCÃŠS UM FUTURO BRILHANTE, QUE O AMOR, A PAZ, A SABEDORIA ESTEJA SEMPRE COM 

 VOCÃŠS!!!! JÃ Ã‰ HORA DE ACENDER A CHAMA DA VIDA!!!! SEJAM FELIZES NESSA NOVA 
ETAPA DE VIDA!!!
[FOTO]
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[FOTO]

 PROFESSORES: AMLE (PORTUGUÃŠS), Ã‰RICA (EDUCAÃ‡ÃƒO FÃSICA), LUCIANO 
 (MATEMÃTICA), JOSÃ‰ CARLOS (CIÃŠNCIAS), JURACI (ARTES), ALINE (INGLÃŠS), ELCIO 

(GEOGRAFIA) E CAROLINA (HISTÃ“RIA), CRISTINA (ACELERA), ADRIANA (ACELERA), MARLI
(ACELERA)

PEDRO JERONIMO (DIRETOR GERAL)

ROSÃ‚NGELA (ADJUNTA)

JEANE (ADJUNTA)

AUDREI ( COORDENADORA PEDAGÃ“GICA)
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

 FUNCIONÃRIOS E PROFESSORES QUE ATUARAM COM OS ALUNOS DESDE A EDUCAÃ‡ÃƒO 
INFANTIL!!!!

A PazRoupa Nova[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
passeio-para-o-parque-estadual-pedra.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O passeio para o Parque Estadual Pedra Branca (premiaÃ§Ã£o da Gincana do Doutel 
"Planeta SustentÃ¡vel" da Equipe Azul) foi simplesmente maravilhoso!!! A turma 
1901 foi estupenda, tanto no comportamento, no respeito ao prÃ³ximo, no respeito
a natureza, nos questionamentos quanto a diversidade e elementos da natureza. O 
Parque Estadual da Pedra Branca Ã© uma unidade de conservaÃ§Ã£o ambiental 
situada na zona oeste do municÃ-pio do Rio de Janeiro, no Brasil. Ã‰ uma das 
maiores florestas urbanas do mundo(12.500ha).

Existem diversas entradas do parque; as principais sÃ£o:

Sede do Pau-da-Fome, no fim da Estrada do Pau-da-Fome

Sub-sede do Camorim, no fim da Estrada do Camorim

NÃºcleo do Piraquara, no fim da Rua do Governo, em Realengo

NÃºcleo de Vargem Grande, no Fim da Rua MucuÃ-ba e Estrada do Morgado

NÃºcleo de Vargem Pequena, no Fim da Rua Boca do Mato

NÃºcleo do Rio da Prata (Campo Grande), no fim da Estrada da Batalha e PraÃ§a 
MÃ¡rio Valadares

NÃºcleo da Ilha de Guaratiba (Guaratiba), no fim da Estrada do Morgado e Caminho
do Morgado

NÃºcleo de AraÃ§atiba (Barra de Guaratiba), na Estrada da Barra de Guaratiba

NÃºcleo de Piabas (Recreio dos Bandeirantes), no Caminho de Piabas

Sede da emissora de televisÃ£o brasileira : Rede Globo
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
O parque Ã© encoberto por vegetaÃ§Ã£o tÃ-pica da Mata AtlÃ¢ntica (cedros, 
jacarandÃ¡s, jequitibÃ¡s e ipÃªs), a qual serve de abrigo a uma generosa fauna 
composta por jaguatiricas, preguiÃ§as-de-coleira, tamanduÃ¡s-mirins, pacas, 
tatus, teiÃºs, cuandus, tucanos, jacus e cutias. AlÃ©m do variado patrimÃ´nio 
natural, dispÃµe de algumas construÃ§Ãµes de interesse cultural, como um antigo 
aqueduto, represas, ruÃ-nas de sedes de antigas fazendas e o pÃ³rtico e a 
subsede do Pau-da-Fome, em JacarepaguÃ¡ - principal via acesso Ã  regiÃ£o, com 
projeto de autoria de JosÃ© Zanine Caldas. Nas cercanias do parque, encontra-se 
o Museu Nise da Silveira, na ColÃ´nia Juliano Moreira.

 <COMENTÃRIOS>
Este comentÃ¡rio foi removido pelo autor.

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ciepdoutel.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
voando-alto-nas-asas-da-leitura.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para professores, alunos e funcionÃ¡rios publicarem seus trabalhos e 
mostrarem a nossa escola para o mundo!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de julho de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Voando Alto nas Asas da Leitura, rendendo mais frutos!!!No dia 16 de junho 
recebemos a visita da autora Eliane Pimenta que apresentou seus livros e 
conversou com alunos e servidores da nossa Unidade Escolar. Apresentamos a ela 
os trabalhos que os alunos fizeram em sala de aula a partir da leitura dos seus 
livros disponÃ-veis na Sala de Leitura. Ficamos muito felizes com a sua 
presenÃ§a.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ciepismaelnery.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
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<POSTAGEM>
aconteceu-na-educacao-infantil.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 22 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aconteceu na EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

 Sendo a escola uma forma de vida em comunidade, objetivamos para a EducaÃ§Ã£o 
Infantil em 2011, o contato com experiÃªncias que tornassem os alunos membros 
atuantes do novo ambiente social.
 Privilegiamos uma proposta pedagÃ³gica de estÃ-mulo ao desenvolvimento das 
habilidades do educando, de acordo com as especificidades de cada faixa etÃ¡ria,
entendendo que cada crianÃ§a Ã© um ser pleno de potencialidades, capaz de 
compreender, analisare modificar o mundo que a cerca.

[FOTO]
Turma 20- Atividades do" Projeto LÃ¡pis em AÃ§Ã£o"

 Contemplar a crianÃ§a em sua totalidade, favorece a aquisiÃ§Ã£o de novos 
conhecimentos, oportunizando assim, o desenvolvimentoem seusaspectos, fÃ-sico, 
psicolÃ³gico, cognitivo, cultural e social.
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[FOTO]
 Atividades do Projeto "Ler, contar e criar"

[FOTO]
Atividades na Brinquedoteca e Sala de leitura

[FOTO]
Festa em homenagem ao Dia do Professor

[FOTO]
Professores FlÃ¡vio ( EducaÃ§Ã£o fÃ-sÃ-ca)e Rosiane EspÃ-nola ( Regente EI- 20)
 Festa em homenagem ao Dia do Professor

[FOTO]
ComemoraÃ§Ã£o pelo Dia das CrianÃ§as

[FOTO]

 Atividades realizadas pela EducaÃ§Ã£o Infantil

"Estar no mundo sem fazer histÃ³ria, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, 
sem "tratar" sua prÃ³pria presenÃ§a no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem 
musicar, sem pintar, sem cuidar da terra[...] sem aprender, sem ensinar, sem 
idÃ©ias de formaÃ§Ã£o, sem politizar nÃ£o Ã© possÃ-vel.Ã‰ na inclusÃ£o do ser, 
que se sabe como tal, que se funda a educaÃ§Ã£o permanente"Paulo Freire, 1975

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fim-e-recomeco.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Fim e (re)comeÃ§o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A proposta de construÃ§Ã£o do blog do CIEP Ismael Nery emerge a partir da 
avaliaÃ§Ã£o das experiÃªncias pedagÃ³gicas realizadas nesta unidade escolar 
durante o ano de 2011.
 Como educadores, estamos permanentemente reinventando nossas prÃ¡ticas 
educativas com a finalidade de aprimorÃ¡-las, e Ã© com este anseio de 
(re)avaliaÃ§Ã£o, que consequentemente torna-se mais intenso com a aproximaÃ§Ã£o 
do fim do ano letivo, decidimos compartilhar com vocÃªs o que de bom aconteceu 
em nossa escola neste perÃ-odo.
 Desejamos que esta retrospectiva sirva como inspiraÃ§Ã£o nesse momento 
reflexivo, certos de que as aÃ§Ãµes realizadas por nossa equipe alcanÃ§aram seu 
objetivo principal: o sucesso dos nossos alunos.

"Se queres ser universal, comeÃ§a por pintar a tua aldeia. " Liev TolstÃ³i

ParabÃ©ns equipe!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desafios-nos-aceitamos.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desafios? NÃ³s aceitamos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ã‰ com muito orgulho e alegria, que compartilhamos maisessa experiÃªncia com 
vocÃªs!

 A classe anexa Peja funciona naUnidade Municipal de ReinserÃ§Ã£o Social Rio 
Acolhedor, em PaciÃªncia em parceria das Secretarias Municipal de EducaÃ§Ã£o e 
AssistÃªncia Social.

[FOTO]
InclusÃ£o Socialse faz com EducaÃ§Ã£o!

[FOTO]

EspaÃ§o pensado e organizado com a finalidade defavorecer o interesse e o 
acolhimento aos novos alunos.

[FOTO]
 Diretora do CIEP Ismael Nery, Claudia Medina ealunos do PEJA.

"SÃ£o homens e mulheres que frequentaram aulas dentro do prÃ³prio abrigo, nas 
categorias alfabetizaÃ§Ã£o, ensino fundamental e informÃ¡tica. Alguns deles 
nunca haviam ido a escola; outros nÃ£o tinham o ensino primÃ¡rio concluÃ-do, e 
muitos tiveram contato com o computador pela primeira vez. AlÃ©m da leitura, 
escrita e operaÃ§Ãµes fundamentais da matemÃ¡tica, a proposta pedagÃ³gica do 
PEJA explorou temas como deveres e leis que regem o mundo do trabalho, 
preservaÃ§Ã£o do meio ambiente e noÃ§Ãµes de saÃºde fÃ-sica, psicolÃ³gica e 
mental.

Mais do que o trabalho que estamos realizando, vale destacar a forÃ§a de vontade
dessas pessoas. Essa formatura nos encheu de esperanÃ§a e mostrou que Ã© 
possÃ-vel todos recomeÃ§armos do inÃ-cio, mesmo quando perdemos a fÃ© em nÃ³s 
mesmos. A dedicaÃ§Ã£o dos profissionais que participaram do projeto, tanto os 
professores do PEJA, quanto a equipe do Rio Acolhedor, tambÃ©m Ã© outro fato que
merece nosso aplauso. SÃ£o profissionais que nÃ£o cumprem apenas uma carga 
horÃ¡ria, mas que se empenham para que esse projeto dÃª certo. E Ã© um projeto 
que estÃ¡ apenas comeÃ§ando. Em 2012 teremos muito mais o que comemorar. "

Texto retirado do Blog do SecretÃ¡rioRodrigo Bethlem
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http://rodrigobethlem.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-escola-aberta-uma-parceria-de.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Escola Aberta - Uma parceria de sucesso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 O Projeto Escola Aberta, realizado no CIEP Ismael Nery em 2011, teve por 
objetivo estreitar o vÃ-nculo entre escola e comunidade, oportunizando a 
realizaÃ§Ã£o de eventos e atividades no espaÃ§o escolar durante o fim de semana.
 O projeto contou com a participaÃ§Ã£o de profissionais e voluntÃ¡rios da 
comunidade, que coordenaram oficinas de artesanato, informÃ¡tica, capoeira, 
alÃ©m de reforÃ§o escolar.
 A parceria estabelecida atravÃ©s do projeto, tornou o CIEP Ismael Nery um 
importante referencial de lazer e cultura para a comunidade.
 O resultado obtido a partirdessa iniciativaÃ© a efetiva participaÃ§Ã£o de 
alunos, pais e responsÃ¡veis, que frequentando as oficinas oferecidas, 
ressignificam o espaÃ§o escolar, zelando e preservando a estrutura do CIEP como 
um bem pertencente a toda comunidade. 

A educaÃ§Ã£o Ã© um processo global, que se dÃ¡ nÃ£o sÃ³ na famÃ-lia e na escola,
mas em toda a sociedade. A aproximaÃ§Ã£o da relaÃ§Ã£o entre escola e comunidade 
gera benefÃ-cios aos moradores e Ã  prÃ³pria comunidade escolar, alÃ©m de 
restabelecer relaÃ§Ãµes mÃºtuas de respeito e confianÃ§a. A participaÃ§Ã£o da 
comunidade escolar estÃ¡ garantida na nossa ConstituiÃ§Ã£o de 1988 (Cap. III 
Art. 205) e tambÃ©m no Estatuto da CrianÃ§a e do Adolescente. (Cap. II Art. 92).
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[FOTO]
Oficina de informÃ¡tica

[FOTO]
 Oficina de Capoeira

[FOTO]
ReforÃ§o escolar

[FOTO]

 Oficina de Artesanato

A lei, sozinha, nÃ£o tem o poder de mudar a realidade. Mas, quando ela reflete 
uma vontade da sociedade, sem dÃºvida, jÃ¡ se terÃ¡ dado um passo rumo Ã  
concretizaÃ§Ã£o de um ideal comum. (Artigo 1Âº da Lei de Diretrizes e Bases da 
EducaÃ§Ã£o Nacional)

 <COMENTÃRIOS>
VOCÃŠS ESTÃƒO DE PARABÃ‰NS,COM ESSES PROJETOS QUE A ESCOLA OFERECE,ESSA ESCOLA 
ESTA DANDO A VOLTA POR SIMA.QUEM VIU,E CONHECEU O QUE ERA,E O QUE Ã‰ HOJE,AMO 
ESSA ESCOLA.ESSA ESCOLA E PARTE DE MINHA VIDA.

 <COMENTÃRIOS>
Juntos estamos contribuindo para melhoria da qualidade de vida de nossos 
meninos. Essa Ã© a nossa MissÃ£o.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pelo Ã³timo trabalho, Rosiane.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Claudia Medina!

Eu sinto muito orgulho em fazer parte dessa equipe tÃ£o dedicada e competente!
 <COMENTÃRIOS>

meu passeio foi moitor bom adorei gostaria deir denovo como naprosima ves 
nopasseio ajente fomo na camara dos veriadores eu adorei de sentar na cadeira de
ouro eu tanbencentei na cadera dos verriadores adorei de conheser os 
espresidentes vi muitas folhasdeouro passaro de ouro ate vidros de ouro    muito
obrigado poressa oportunidade esperoke eu tenha outra ouportunidade denovo;;;

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
todos-os-sonhos-sao-possiveis.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Todos os sonhos sÃ£o possÃ-veis!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 O CIEP Ismael Nery forma a 1Âª turma do Programa de AlfabetizaÃ§Ã£o de jovens e
adultos ( PEJA) em parceria com a SMAS.

 Trinta e quatro alunos abrigados na Unidade Municipal de ReinserÃ§Ã£o social- 
Rio Acolhedor, situado em PaciÃªncia,participaram do projeto Classe Anexa Ciep 
Ismael Nery, uma parceria entre a SMAS e a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o 
(SME).
 A solenidade aconteceu no Ãºltimo dia 14, e contou com a presenÃ§a do 
SecretÃ¡rio Municipal de AssistÃªncia Social Rodrigo Bethlem, que fez questÃ£o 
de ressaltar o significado do evento: 

"Mais do que o trabalho que estamos realizando, vale destacar a forÃ§a de 
vontade dessas pessoas. Essa formatura nos encheu de esperanÃ§a e mostrou que Ã©
possÃ-vel todos recomeÃ§armos do inÃ-cio, mesmo quando perdemos a fÃ© em nÃ³s 
mesmos(...)"

 A clima durante o evento foi de muita emoÃ§Ã£o, todos os presentes puderam 
prestigiar experiÃªncias de vida e exemplos de perseveranÃ§a dos nossos 
formandos.
 A equipe pedagÃ³gica do CIEP Ismael Nery, acredita que o trabalho realizado na 
Unidade Municipal de ReinserÃ§Ã£o social- Rio Acolhedor, Ã© porta de entrada 
para inclusÃ£o desses alunos. Acreditamosque somenteatravÃ©s da valorizaÃ§Ã£o da
educaÃ§Ã£o Ã© possÃ-vel resgatar os valores que norteiam oexercÃ-cio plenoda 
cidadania.

[FOTO]
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Diretora do CIEP Ismael Nery, Claudia Medina, em discurso emocionado.

[FOTO]

Homenagem aos formandos

[FOTO]

Discurso doSecretÃ¡rio Municipal de AssistÃªncia Social Rodrigo Bethlem.

[FOTO]

 Formandos do PEJA

[FOTO]
 "Todos os sonhos sÃ£o possÃ-veis!"

"(...)Onde quer que haja mulheres e homens,hÃ¡ sempre o que fazer, hÃ¡ sempre o 
que ensinar, hÃ¡ sempre o que aprender(...)Paulo Freire

 <COMENTÃRIOS>
Nossos meninos ensinam que viver vale a pena sempre!!!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ciepismaelnery.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
aluna-do-peja-e-premiada-em-concurso.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aluna do PEJA Ã© premiada em concurso

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PremiaÃ§Ã£o do concurso de slogans sobre o "DIA MUNDIAL SEM CARRO".

[FOTO]

Com a mensagem "UM DIA COM CARRO, UM DIA DE POLUIÃ‡ÃƒO; UM DIA DE BICICLETA MAIS
SAÃšDE PARA O CORAÃ‡ÃƒO." a aluna do PEJA II ,VerÃ´nica Cristina Gomes Baptista,
venceu o concurso de sloganssobre o"DIA MUNDIAL SEM CARRO", promovido pela 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Os alunos do PEJA II apoiaram e participaram da entrega do prÃªmio.

[FOTO]
ClÃ¡udia Medina, diretora do CIEP ISMAEL NERY,professor do PEJA, Jayme Matheus e
VerÃ´nica durante a entrega do prÃªmio.

[FOTO]
A aluna do PEJA VerÃ´nica Cristina e sua filha, aluna da EducaÃ§Ã£o 
Infantil.MÃ£e e filha participaram do "PROJETO SOU PAI, SOU ALUNO", realizado no
CIEP ISMAEL NERYem 2011.

 <COMENTÃRIOS>
PARABÃ‰NS!! VC MERECEU!!!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, Veronica!
ParabÃ©ns Equipe do PEJA!
ParabÃ©ns CIEP Ismael Nery!

 <COMENTÃRIOS>
Os momentos de sucesso e destaque dos nossos meninos alimentam nossa prÃ¡tica. O
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olhar dos alunos do PEJA refletem a esperanÃ§a de dias muito melhores!!! 
ParabÃ©ns alunos, professores e funcionÃ¡rios por estarmos juntos em mais esta 
conquista!

 <COMENTÃRIOS>
Tenho acompanhado de perto o trabalho da equipe do Ciep Ismael Nery e parabenizo
a todos pela transformaÃ§Ã£o na escola. Ã‰ nÃ-tida a mudanÃ§a dos alunos. 
Continuem acreditando e modificando.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-voce-e-um-educador-transformador.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E vocÃª, Ã© um educador transformador?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Excelente reflexÃ£o para o inÃ-cio do ano letivo!

Queem 2012,nossa prÃ¡ticaseja norteada pela sensibilidade.
A sensibilidadeque estimula,encoraja, transformaepromove a mudanÃ§a.

"A essÃªncia da busca pela mudanÃ§a nÃ£o Ã© matÃ©ria acadÃªmica, Ã© desejo 
pessoal, ela nÃ£o faz parte de seu currÃ-culo, e sim de seu coraÃ§Ã£o, de sua 
indignaÃ§Ã£o e consequentemente de suas aÃ§Ãµes. Ã‰ ela que impulsiona sua 
prÃ¡tica de vida e, em Ãºltima anÃ¡lise, Ã© ela que vai determinar a... sua 
prÃ¡tica profissional. Ou seja, a essÃªncia ocorre Ã  revelia de sua prÃ¡tica 
profissional, e Ã© ela inclusive quem vai dirigi-la. NÃ£o se aprende 
indignaÃ§Ã£o na escola. Ou vocÃª se incomoda com as injustiÃ§as, ou nÃ£o. Isto 
Ã© a sua essÃªncia. Ã‰ preciso indignar-se com as injustiÃ§as, Ã© preciso nÃ£o 
ter receio em eventualmente abrir mÃ£o de ganhos individuais em prol de uma luta
mais ampla. Ã‰ ser um eterno militante das lutas de classe, cada um a seu modo, 
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com suas ferramentas, mas sobretudo com suas indignaÃ§Ãµes, com suas emoÃ§Ãµes. 
Em dado momento esta opÃ§Ã£o pode parecer dÃ©modÃ©, antiquada, retrÃ³grada... 
Mas dane-se o mundo e seus julgamentos tolos, pois o que move um indignado Ã© o 
desejo da luta pela mudanÃ§a. Somente quem tem esta convicÃ§Ã£o poderÃ¡ ser um 
educador transformador. Somente os que colocam a luta pela mudanÃ§a acima de 
qualquer conquista pessoal Ã© que poderiam usar palavras de efeito em seus 
textos, em suas pÃ¡ginas pessoais, no rodapÃ© de seus livros, em suas conversas,
nas camisetas que vestem... Pois estes possuem a essÃªncia da busca pela 
mudanÃ§a, e entÃ£o podem compreender o verdadeiro sentido de usar a EducaÃ§Ã£o 
para transformar."
(Antonio Futuro Ã© professor da Faculdade de EducaÃ§Ã£o da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro)

 <COMENTÃRIOS>
Ã“tima reflexÃ£o! A indignaÃ§Ã£o e a luta devem caminhar juntas na busca 
incessante pela liberdade. ParabÃ©ns!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-do-ciep-ismael-nery-participam.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos do CIEP Ismael Nery participam do projeto "AnfitriÃµes do futuro"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

ExperiÃªncia complementa aprendizado escolar e prepara pÃºblico para receber 
visitantes
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
adorei a fotos beijos

 <COMENTÃRIOS>
adorei as fotos

 <COMENTÃRIOS>
eu axei protate proque a cadeira  do veirado  a pessoa ficava com espelo?

 <COMENTÃRIOS>
EU  AXEI  LEGAL ENPORTANTE  CONNHESI  O TIO CARLOS  CENTEI NA  CADEIRA  DOS  
VEIADORES.

 <COMENTÃRIOS>
eu axei muito e enportante e  legau conheci o tio carlos

 <COMENTÃRIOS>
mt  bom mt cansativo mas valeu  mt  a pena  a caminho  vimos  varios  predios 
super  antigos   bricamos  mt  passamos  pela  praÃ§a  tiradentes  em  destino  
a  cinelandia  quando  chegamos la  conhecemos  o  vereador  tio carlos  q 
esplicou algumas  leis  para  ajente depois  tiramos  varias  fotos  foptos  do 
teto  q  tinha  desenho e  quadros  antigos  com pinturas antigas  com o  nome  
do  pintor  teve  um pintor  q  se pintou  no  quadro  e  quando  os  meninos e 
as meninas foram  ao  banheiro dos  vereadores  e das vereadoras mt   bonito   
foi  uma  bagunÃ§a   ne  mas  ficou  td  mundo ficou  inprecionado fomos  
aconpanhados pelos   professores jaime  e  marilene   eles  tambem  ficarao  um 
pouco  imprecionado foi  mt  bom  espero q  tenha  mas bjs

 <COMENTÃRIOS>
meu passeio foi muito bom adorei gostaria de ir de  na prosema vez na camara dos
veriadores e gostei de sentar na cadeira ouro e de e eu gosteide conhecer os ex 
verriadores e os presidentes mil beijos.

 <COMENTÃRIOS>
fotas

 <COMENTÃRIOS>
eu gosto do ismael Nery

 <COMENTÃRIOS>
fotos

 <COMENTÃRIOS>
eu gostei do ciepismael nere por que ele da muinta educaÃ§ao

 <COMENTÃRIOS>
eu gostei der ter ido no passseio famos na camera dos fereadores eu sentei na 
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cadeira de ouros

 <COMENTÃRIOS>
eu gostaria de ir ao passeio mais eu nÃ£o quis

 <COMENTÃRIOS>
eu gostaria de ir

 <COMENTÃRIOS>
eu queria teido

 <COMENTÃRIOS>
mas eu esceci...

 <COMENTÃRIOS>
EU GOSTEI MUITO DO CIEPE JSESMAEL NERY EU QUERIA IR allan

 <COMENTÃRIOS>
eu

 <COMENTÃRIOS>
gostei das fotos

 <COMENTÃRIOS>
eu gostei do paseio

 <COMENTÃRIOS>
Eu  nÃ£o fui pro passeio :( talvez eu vÃ¡ na proxima.

 <COMENTÃRIOS>
eu gostei do passeio anfitrioms do futuro gostei muito porque nÃ³s aprendemos 
diversas coisas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ciep-ismael-nery-e-destaque-em-programa.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CIEP Ismael Nery Ã© destaque em programa de televisÃ£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

 O projeto "SOU PAI, SOU ALUNO", realizado no CIEP Ismael Nery foi destaque no 
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programa BALANÃ‡O GERAL, da Rede Record, exibido em 12/04/2012.
 Pais e alunos inseridos no projeto participavam de atividade coletiva na Sala 
de Leitura no momento da gravaÃ§Ã£o. A RelaÃ§Ã£o de pais e alunos que frequentam
a mesma unidade escolar norteou a matÃ©ria exibida no programa. 
 O projeto "Sou pai, sou aluno" compreende a educaÃ§Ã£o bÃ¡sica como direito de 
todos e como estratÃ©gia de potencializaÃ§Ã£o das intervenÃ§Ãµes paterno/materna
na vida dos filhos.
 A equipe do CIEP Ismael Nery, orgulha-se por fazer parte dessa iniciativa da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e coordenada pelo GEJA (GerÃªncia de 
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos), que alÃ©m de oferecer a educaÃ§Ã£o formal, vem 
resgatar os sonhos e valores dessas famÃ-lias. 
Parte da matÃ©ria exibida pode ser conferida acessando link abaixo.CIEP Ismael 
Nery no R7

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns equipe do CIEP Ismael Nery por todo o empenho!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns a Equipe!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jovens-e-seu-potencial-criativo-na.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jovens e seu potencial criativo na resoluÃ§Ã£o de conflitos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O projeto Jovens e seu potencial criativo na resoluÃ§Ã£o de conflitos Ã© uma 
realizaÃ§Ã£o do CECIP - Centro de CriaÃ§Ã£o de Imagem Popular - com patrocÃ-nio 
da Petrobras e apoio e parceria da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro (SME).
 Visa contribuir para a ampliaÃ§Ã£o da Cultura de Paz, buscando respostas 
efetivas a situaÃ§Ãµes de conflito e violÃªncia no Ã¢mbito das escolas e da 
comunidade de entorno. LanÃ§a mÃ£o do empoderamento do cidadÃ£o, da 
responsabilizaÃ§Ã£o, do respeito, da implantaÃ§Ã£o do diÃ¡logo como resoluÃ§Ã£o 
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pacÃ-fica de conflitos e preservaÃ§Ã£o estrita do cumprimento aos direitos 
fundamentais de todos os sujeitos envolvidos.
 O projeto Jovens e seu potencial criativo na resoluÃ§Ã£o de conflitos trabalha 
com a comunidade escolar (alunos, educadores, gestores, funcionÃ¡rios, 
familiares) de 50 escolas da rede municipal do Rio de Janeiro, por meio da 
formaÃ§Ã£o de adolescentes (entre 15 e 17 anos) e educadores que serÃ£o os 
difusores da Cultura de Paz. O CIEP Ismael Nery que atende da EducaÃ§Ã£o 
infantil ao 9 ano, alÃ©m do PEJA, participa dessa iniciativa desde 2011, e 
acredita na formaÃ§Ã£o de adolescentes e educadores como difusores de uma 
cultura dialÃ³gica, que permite reverter o quadro de violÃªncia causado pelo 
deterioramento de valores tÃ£o flagrantes na sociedade contemporÃ¢nea.

 Abaixo fotos daCapacitaÃ§Ã£o dos mediadores realizada na Sala de Leitura do 
CIEP Ismael Nery.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

FONTE: www.cecip.org.br 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
todo-dia-e-dia-de-indio.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.
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<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 21 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 "Todo dia Ã© dia de Ãndio"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

  O dia 19 de abril ficou reservado no calendÃ¡rio como sendo o Dia do Ãndio 
porque nesse dia em 1940, foi realizado o Primeiro Congresso Indigenista 
Interamericano, onde foram discutidos os direitos dos Ã-ndios em todo o 
continente americano. Os Ã-ndios foram os primeiros habitantes desse continente 
e a sua cultura Ã© muito rica e bonita. Acreditamos que as crianÃ§as devem 
conhecer desde cedo um pouco da cultura e histÃ³ria desse povo.
 De acordo com a Lei 11.645/08, a cultura indÃ-gena deve ser incluÃ-da no 
currÃ-culo escolar.A equipe pedagÃ³gica do CIEP Ismael Neryaborda a temÃ¡tica 
indÃ-gena, distribuindo-a entre as diversas disciplinas. Nesses momentos, 
aproveitamos para desmitificar a imagem do Ã-ndio que Ã© sempre vista em 
desenhos e filmes,observando como essa populaÃ§Ã£o vive atualmente, frequentando
universidades, usando a tecnologia, etc. . . 
Celebramos a semana do Ã-ndio commuito artesanato, contaÃ§Ã£o de histÃ³ria, 
exibiÃ§Ã£o de documentÃ¡rios,brincadeiras eÃ© claro com nossos pequenos Ã-ndios 
da EducaÃ§Ã£o infantil.

[FOTO]
Diretora ClÃ¡udia Medina e EI 10 no "Cantinho indÃ-gena"[FOTO]
EducaÃ§Ã£o infantil[FOTO]
"Todo dia Ã© dia de Ã-ndio"

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-mostra-de-saude-na-escola-e-na.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 11 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

II Mostra de SaÃºde na Escola e na Creche

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

"O programa, lanÃ§ado em fevereiro de 2011, pela
 Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, em parceria, com a Secretaria 
Municipal de SÃ¡ude e Defesa Civil, tem como objetivo contribuir para a 
formaÃ§Ã£o integral dos estudantes, por meio de aÃ§Ãµes de promoÃ§Ã£o, de 
prevenÃ§Ã£o e de atenÃ§Ã£o Ã  saÃºde. As equipes que atuam nas escolas 
orientam, por exemplo, alunos e responsÃ¡veis sobre noÃ§Ãµes bÃ¡sicas de 
higiene, alÃ©m de encaminhar para a rede pÃºblica de saÃºde os casos que 
forem necessÃ¡rios, e tambÃ©m identificar alunos com necessidade de 
atenÃ§Ã£o mÃ©dica especial."
(FONTE: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=2320278)

O CIEP Ismael Nery participou da II mostra Municipal de saÃºde na escola e na 
creche, organizado pela extensividade, com o QUIZZ BEM-ESTAR. Um jogo de 
perguntas e respostas sobre educaÃ§Ã£o e saÃºde.Os alunos do PEJA estiveram no 
evento e participaram de diversas atividades oferecidas durante todo o dia.

[FOTO]
Alunos participando do QUIZZ BEM-ESTAR
[FOTO]
QUIZZ BEM-ESTAR
[FOTO]
Prof Jayme e alunos do PEJA
[FOTO]
Alunos do Projeto Sou pai, sou aluno.
[FOTO]
Alunos do PEJA.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
participacao-o-melhor-caminho.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"ParticipaÃ§Ã£o- O melhor caminho"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

A equipe pedagÃ³gica do CIEP Ismael Nery, acredita que os centros de estudos 
sÃ£o momentos privilegiados para encontros, troca de experiÃªncias e 
aprofundamentos das questÃµes que envolvam o processo educativo, por 
isso,coopera para que cada sujeito possa contribuir para o desenvolvimento do 
trabalho em conjunto.
AparticipaÃ§Ã£o tem como caracterÃ-stica fundamental a forÃ§a de atuaÃ§Ã£o 
consciente, pela qual os membros da unidade escolar possam reconhecer e assumir 
seu papel de influÃªncia na cotidiano escolar.
Em nossa Ãºltima reuniÃ£o,contamos com a presenÃ§a do psicÃ³logo Israel Cortes, 
membro da Unidade de reinserÃ§ao social- Rio Acolhedor, que palestrou ao grupo 
do CIEP Ismael Nery a convite da Diretora Claudia Medina.

[FOTO]
Sala Rock in Rio- Fala da Diretora Claudia Medina
[FOTO]
Equipe CIEP Ismael Nery
[FOTO]
Equipe CIEP Ismael Nery
[FOTO]
CafÃ© da manhÃ£- Momento de confraternizaÃ§Ã£o
[FOTO]
Sala de Leitura- ReuniÃ£o pedagÃ³gica
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-passeio-ciclistico-do-ciep-ismael.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I Passeio CiclÃ-stico do CIEP Ismael Nery

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

No Ãºltimo dia 29, aconteceu o I Passeio CiclÃ-stico do CIEP Ismael Nery, uma 
aÃ§Ã£o do Projeto Rio, eu amo, eu cuido.

Aproximadamente850 pessoas entre alunos, professores, funcionÃ¡rios, moradores e
representantes da 3Âª idade, participaram do evento.
A aÃ§Ã£o comeÃ§ou dias antes e mobilizou toda a comunidade local para a 
revitalizaÃ§Ã£o do terreno em frente a escola, que funcionava como depÃ³sito de 
lixo. Muita mÃºsica, alegria, cooperaÃ§Ã£o e entusiasmo marcaram o evento, que 
contou ainda com o apoio da secretaria municipal de saÃºde, na distribuiÃ§Ã£o de
cartilhas informativas para o pÃºblico participante.

Se desejamos uma sociedade justa, atenta aos direitos e deveres socioambientais,
faz-se necessÃ¡rio a adoÃ§Ã£o de iniciativas de incentivo ao exercÃ-cio pleno da
cidadania.  A equipe pedagÃ³gica do CIEP Ismael Nery, acredita que somente 
proporcionando aÃ§Ãµes de desenvolvimento de uma consciÃªncia crÃ-tica, 
estaremos caminhando, de fato, para uma sociedade sustentÃ¡vel. Pois como ensina
FREIRE(1979), quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipÃ³teses 
sobre o desafio dessa realidade e procurar soluÃ§Ãµes.  Isto sÃ³ conseguiremos, 
a partir de uma educaÃ§Ã£o problematizadora, que leve o nosso aluno a uma nova 
postura diante dos problemas do seu tempo.
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[FOTO]
Terreno em frente ao CIEP: Lixo e mau exemplo.
[FOTO]
MobilizaÃ§Ã£o para a retirada do lixo e entulho do terreno.
[FOTO]
RevitalizaÃ§Ã£o do terreno.
[FOTO]
Comunidade escolar na pintura do muro.
[FOTO]
Passeio CiclÃ-stico
[FOTO]
Passeio CiclÃ-stico
[FOTO]
Membros da 3Âª idade e secretaria municipal de saÃºde- Alongamento antes da 
concentraÃ§Ã£o.
[FOTO]
Plantio das primeiras mudas.
[FOTO]
Plantio das mudas doadas pela CEDAE.

"Seja a mudanÃ§a que vocÃª quer ver no mundo."Mahatma Gandhi
 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a toda equipe do Ciep Ismael Nery! Por esta bela iniciativa.!
 <COMENTÃRIOS>

Esse passeio foi D+
 <COMENTÃRIOS>

Foi realmente um sucesso! ParabÃ©ns Equipe do CIEP Ismael Nery!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ciepismaelnery.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
para-todo-fim-um-recomeco.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.
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<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 27 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Para todo fim, um recomeÃ§o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Ã‰ tempo de mudanÃ§as!

Uma nova gestÃ£o, um novo olhar, um novo trabalho e o mesmo desejo: uma escola 
de qualidade para alunos, professores e funcionÃ¡rios do CIEP Ismael Nery.

ApÃ³s a saÃ-da de Claudia Medina ex- diretora geral do CIEP, que hoje, gerencia 
a Assessoria e AÃ§Ã£o Integradora da 10ÂªCRE, nossa escola passou pelo processo 
de vacÃ¢ncia, no qual, vÃ¡rios candidatos puderam participar do processo 
seletivo para ocupar o cargo de direÃ§Ã£o.

Apresentando um plano de aÃ§Ã£o arrojado, que contempla as reais necessidades de
toda comunidade escolar,Isabel Maria, ex diretora adjunta do CIEP, assume em 
2013 a direÃ§Ã£o geral da escola.

Com ampla experiÃªncia como professora, coordenadora pedagÃ³gica e diretora 
adjunta, Isabel aceita o desafio de gerir o CIEP Ismael Nery. 

A nova gestÃ£o Ã© formada ainda pela Professora Denise Dominguez, que hoje ocupa
o cargo de Diretora Adjunta e pela Professora Ana Patricia Xavier que responde 
pela CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica.

[FOTO]
Denise Dominguez, Isabel Maria e Ana Patricia- Nova gestÃ£o.

A equipe do CIEP Ismael Nery deseja muito forÃ§a, realizaÃ§Ãµes e sucesso para a
nova gestÃ£o!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-de-estudos-das-salas-de-leitura_1.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Centro de Estudos das Salas de Leitura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Centro de Estudos dos Professores regentes de Sala de Leitura acontece 
mensalmente. No mÃªs de abril, a Sala de Leitura VinÃ-cius de Moraes do CIEP 
Ismael Nery, que Ã© mediada pela Professora Rosiane EspÃ-nola, recebeu o 
encontro das escolas pertencentes ao Polo I.

Foi uma tarde muito especial com troca de experiÃªncias, aprendizado e muito 
trabalho.

As Salas de Leitura da 10ÂªCRE sÃ£o coordenadas pela Professora AneÃ-ze Borges.

[FOTO]
Centro de Estudos das Salas de Leitura do Polo I
[FOTO]
Acima: AneÃ-ze Borges, Rosiane EspÃ-nola e Alessandro. Em destaque: Rosiane 
EspÃ-nola
[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o das "CaxiasfÃ³lio"
[FOTO]
Professoras Regentes de Sala de Leitura Elaine e Aline.
[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quando-poesia-vira-musica.html

 <TÃTULO>
CIEP Ismael Nery
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o destinado Ã  exposiÃ§Ã£o de experiÃªncias bem sucedidas realizadas no 
Centro Integrado de EducaÃ§Ã£o PÃºblica Ismael Nery.

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Quando a Poesia Vira mÃºsica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Em comemoraÃ§Ã£o ao centenÃ¡rio de VinÃ-cius de Moraes, os professores da Casa 
de AlfabetizaÃ§Ã£o, PrimÃ¡rio Carioca, Classe especial e Sala de Leitura do CIEP
Ismael Nery levaram um pouco mais da vida e obra desse grande artista aos alunos
da nossa escola.

Apresentando o livro Arca de NoÃ©, com poesias infantis, as professoras puderam 
fazer uma abordagem lÃºdica e divertida do autor.

Veja abaixo algumas das Releituras feitas pelas turmas.

A exposiÃ§Ã£o ficou linda!

[FOTO]

[FOTO]
Releitura da Poesia "O Pintinho"

[FOTO]
Releitura da Poesia "O pato"
[FOTO]
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Releitura da Poesia "A menininha"
[FOTO]
Releitura da Poesia "SÃ£o Francisco"

[FOTO]
Releitura da Poesia "O leÃ£o"[FOTO]
Poesia "O Porquinho"
[FOTO]
Poesia "A galinha d'angola"

[FOTO]
Poesia "A cachorrinha"

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\cieptancredoneves.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
acolhimento-do-peja.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Acolhimento do PEJA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Consideramos os alunos do PEJA muito especiais. SÃ£o pessoas que trabalham o dia
inteiro e se esforÃ§am ao mÃ¡ximo para frequentar a escola e aprender, nas 
poucas horas de folga que tem.Apesar do nÃºmero crescente de jovens entre 15 e 
20 anos, a maioria dos alunos estÃ¡ na idade adulta. Temos inclusive diversos 
idosos, entre eles Dona Dulce, com mais de 80 anos, e muita vontade de ir Ã s 
aulas - nÃ£o falta uma.
A acolhida aos alunos foi pensada para apresentar a nova direÃ§Ã£o, e ao mesmo 
tempo incentivÃ¡-los a continuar os estudos. Para isso, chamamos nossa querida 
ex-aluna Telma Cordeiro, que ingressou no CIEP para cursar o Bloco II do PEJA I 
(correspondente ao 4Âº e 5Âº anos do Ensino Fundamental), e hoje em dia Ã© 
formada em Pedagogia BilÃ-ngue.
Sua fala foi emocionada, como muitos momentos do dia-a-dia do PEJA:
[FOTO]
Fiquem com o vÃ-deo que apresentamos aos alunos... Lindo demais!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
comecando-o-ano-acolhimento-da-educacao.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ComeÃ§ando o Ano... Acolhimento da EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
"Neste momento, o mais importante Ã© acolher, abraÃ§ar e aconchegar..."
Um novo ano comeÃ§a, e os primeiros a chegar sÃ£o os pequeninos. Com suas 
mochilas muitas vezes maiores que eles, seus passinhos miÃºdos, seu choro de 
saudade da mÃ£e.A acolhida Ã© um momento fundamental na boa adaptaÃ§Ã£o Ã  
escola. Eles chegam antes de todas as outras crianÃ§as, para que possam conhecer
e se acostumar ao ambiente escolar sem pressa.E nesse momento, sÃ£o necessÃ¡rios
muito carinho, paciÃªncia e bom humor. Ã‰ onde comeÃ§aavontade de aprender, de 
estar presente, de conviver.Nossa semana de acolhimento foi muito tranquila, e 
contou com diversas atividades, dentro e fora de sala de aula:
Conhecendo as salas, os brinquedos, a piscina de bolinhas...[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Conhecendo o parquinho...[FOTO]
Professoras no parquinho:Aluninho super esperto mostrando orgulhoso sua 
produÃ§Ã£o:[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-carnaval-e-folia-nesse-dia-ninguem.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ã‰ Carnaval, Ã© Folia, Nesse Dia NinguÃ©m Chora...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NÃ£o poderÃ-amos deixar em branco essa grande festa popular.Nosso baile de 
Carnaval foi muito animado!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
NÃ£o foram sÃ³ as crianÃ§as que se divertiram!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
idealizado-pelo-professor-darcy-ribeiro.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Estrutura do CIEP

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Idealizado pelo professor Darcy Ribeiro, o CIEP foi criado para ser uma 
revoluÃ§Ã£o no ensino pÃºblico, atingindo as classes populares de forma 
especial, atravÃ©s de prÃ¡ticas pedagÃ³gicas que visavam ao desenvolvimento do 
pensamento lÃ³gico e das noÃ§Ãµes bÃ¡sicas da cidadania, buscando oferecer ao 
aluno novas oportunidades.
A estrutura foi projetada por Oscar Niemeyer, e compÃµe-se de um prÃ©dio 
principal, a Sala de Leitura e a quadra de esportes.
No prÃ©dio principal, localizam-se:
- No tÃ©rreo, o pÃ¡tio coberto, o refeitÃ³rio, a cozinha e a despensa, e o 
auditÃ³rio;
- No primeiro andar, as salas da administraÃ§Ã£o (Secretaria, DireÃ§Ã£o e 
CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica), sala dos professores, mini-copa, sala de vÃ-deo, 
laboratÃ³rio de informÃ¡tica e oito salas de aula;
- No segundo andar, 12 salas de aula;
- Na cobertura, as duas residÃªncias (masculina e feminina).
A sala de leitura, em formato octogonal, mantÃ©m e universal e livros 
didÃ¡ticos. um grande acervo de livros infantis e juvenis, alÃ©m de clÃ¡ssicos 
da literatura brasileira.
A quadra possui uma ampla arquibancada e dois vestiÃ¡rios anexos.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inauguracao.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A InauguraÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O CIEP foi inaugurado em 8 de maio de 1985, durante o governo de Leonel 
Brizola.Em sua inauguraÃ§Ã£o, estiveram presentes vÃ¡rias autoridades, entre 
eles o prÃ³prio governador, o entÃ£o presidente JosÃ© Sarney, e o idealizador da
filosofia dos CIEPs, professor Darcy Ribeiro. Abaixo, algumas manchetes da 
Ã©poca (clique para ampliar):
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tancredo-de-almeida-neves-nasceu-em.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Quem Foi Tancredo Neves?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Tancredo de Almeida Neves nasceu em 1910, na cidade de SÃ£o JoÃ£o del Rey, Minas
Gerais. Era filho de Francisco de Paula Neves e Antonina de Almeida Neves.
Com 18 anos, o jovem Tancredo mudou-se para Belo Horizonte, para cursar a 
Faculdade de Direito, onde se formou em 1932.
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Inicia sua carreira polÃ-tica em 1935, elegendo-se vereador e presidente da 
CÃ¢mara de SÃ£o JoÃ£o del Rey.
Em 1938, casa-se com dona Risoleta GuimarÃ£es Tolentino.
Em sua longa carreira, elegeu-se deputado estadual, deputado federal e senador. 
Foi tambÃ©m diretor do Banco do Brasil e primeiro-ministro no tempo do 
parlamentarismo.
Em 1982, elegeu-se governador de Minas Gerais, mas interrompeu o mandato para se
candidatar, em 1985, Ã  presidÃªncia da RepÃºblica.
No dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Ã© eleito presidente, na Ãºltima 
eleiÃ§Ã£o indireta do paÃ-s.
A posse estava marcada para o dia 15 de marÃ§o. No dia anterior, Ã s 22h30min, 
Ã© levado para o Hospital de Base de BrasÃ-lia.
Durante 38 dias, todo o paÃ-s sÃ³ tinha uma preocupaÃ§Ã£o: a saÃºde do 
presidente.
Na noite do dia 21 de abril de 1985, dia de Tiradentes, o Brasil Ã© informado de
sua morte.
Tancredo Neves, patrono de nosso CIEP, permanece como sÃ-mbolo do maior, mais 
alegre e mais pacÃ-fico movimento popular de mudanÃ§as polÃ-ticas jÃ¡ ocorrido 
na histÃ³ria do Brasil.(texto de pesquisa feita pelos nossos alunos)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dom-balalao-senhor-capitao-pirata.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dom BalalÃ£o, Senhor CapitÃ£o... Pirata!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma de EducaÃ§Ã£o Infantil da professora Rosana adorou essa mÃºsica, cantada
na primeira semana de aula.

Inspirados nela, fizeram um poderoso pirata, de espada na cinta, tapa-olho e 
tudo mais. E uma historinha tambÃ©m!
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Escolheram palavrinhas e procuraram na histÃ³ria, e acharam outras palavrinhas 
com a letra P de pirata.

E a turminha resolveu construir o barco do pirata!
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E todo barco precisa de Ã¡gua do mar!

Depois fizeram um teatrinho! Olhem os malvados piratas:
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A praia e o guerreiro

A famÃ-lia real
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O teatrinho!

Pequenos atores reunidos
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ParabÃ©ns Ã  professora Rosana, que hÃ¡ anos realiza um excelente trabalho com a
EducaÃ§Ã£o Infantil!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
metodo-cientifico-e-educacao-de-jovens.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MÃ©todo CientÃ-fico e EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nas aulas de CiÃªncias da professora Margaret, os alunos do PEJA vivenciam a 
primeira etapa do mÃ©todo cientÃ-fico: a observaÃ§Ã£o. Nas fotos, estÃ£o com 
placas do casco de uma tartaruga:
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A professora trabalha hÃ¡ muitos anos com projetos, e com a introduÃ§Ã£o de 
novas tecnologias em nosso CIEP em 2012, acreditamos que farÃ¡ um trabalho 
fantÃ¡stico com seus alunos!
ParabÃ©ns, professora Margaret!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeira-semana-onde-tudo-se-desenha.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeira semana... Onde tudo se desenha

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Primeira semana de aula apÃ³s o Carnaval. Como todo professor sabe bem, este Ã© 
o verdadeiro inÃ-cio do ano letivo.A escola se enche de crianÃ§as por todos os 
lados, e 2012 comeÃ§a a se delinear.Semana de diagnÃ³stico e de ajustes, de 
planejar buscando o melhor para cada um.Fiquem com o primeiro momento desse ano 
de 2012... Nossa escola reunida, cantando em coro (e sem fundo musical ou 
gravaÃ§Ã£o) o Hino Nacional.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tarsila-do-amaral.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tarsila do Amaral

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

CIEP tambÃ©m Ã© arte e cultura!

A turma 1201, do professor Leonardo, fez a leitura do livro "O Anel MÃ¡gico da 
Tia Tarsila", e se apaixonou pela sua obra.
Visitaram a exposiÃ§Ã£o no CCBB e deram um show de conhecimento, criatividade e 
Ã³timas observaÃ§Ãµes!
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O prÃ³prio CCBB jÃ¡ foi alvo de admiraÃ§Ã£o. As crianÃ§as ficaram encantadas 
olhando tudo, parecia um castelo!

E nÃ£o Ã© que parece mesmo?

Antes da visita Ã  exposiÃ§Ã£o, conversa com os monitores...
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E uma atividade muito divertida!

A visita nÃ£o pode ser filmada, nÃ£o Ã© permitido. Mas as crianÃ§as adoraram, 
aproveitaram muito, e mostraram seus conhecimentos sobre a obra da pintora.
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Ao chegar na escola, ainda fizeram um poema coletivo, em homenagem Ã  pintora:
Tarsila do Amaral

Uma linda rosa flui pelo riacho 
Eu queria muita estar com vocÃª 
Mas eu tenho que sobreviver 
Arte Ã© muito melhor para aprender

O amor dura muito 
Pra gente tudo Ã© colorido 
A arte Ã© parte da gente 
Pra gente tentar vencer 

O amor de pintar Ã© muito legal 
VocÃª Ã© muito especial 
Eu gosto de vocÃª 
Tarsila do Amaral 

E o amor Ã© o tal! 
FIM! 
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-blog-muito-especial.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um Blog Muito Especial

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O primeiro blog criado por nossos alunos!A turma 1201, do professor Leonardo,  
comeÃ§ou essa semana um blog. As prÃ³prias crianÃ§as escolheram o design, o 
layout, e fizeram o texto de apresentaÃ§Ã£o:

Em breve, muitas novidades, com certeza!Confiram: 
http://www.turmadotioleo.blogspot.com/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aconteceu-na-escola.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aconteceu na Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A autora Anna Claudia Ramos, patrona da nossa escola, lanÃ§ou no SalÃ£o do Livro
uma obra inspirada na sua experiÃªncia no CIEP, no dia da reinauguraÃ§Ã£o da 
Sala de Leitura.
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O livro Ã© lindo, e se chama "Aconteceu na Escola".

A professora Marcela, antiga responsÃ¡vel pela nossa Sala de Leitura, e 
idealizadora da homenagem Ã  patrona, esteve presente ao lanÃ§amento.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprendendo-conviver-e-trabalhar-em.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aprendendo a Conviver e Trabalhar em Grupo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1201, do professor Leonardo, nÃ£o Ã© uma turma qualquer.

O trabalho realizado Ã© baseado em muito diÃ¡logo e em uma construÃ§Ã£o 
verdadeira do conhecimento.

Os alunos estÃ£o aprendendo como trabalhar em grupo, tirando suas prÃ³prias 
conclusÃµes e regras. Ã‰ uma turma muito fofa!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
artes-da-educacao-infantil.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Artes da EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Trabalhos da turma 20, de 4 anos...

LÃ¡pis cera sobre lixa - o efeito Ã© sempre lindo. :)

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincando-de-papel-mache.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Brincando de Papel MachÃª

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cores do mar, festa do sol
Vida Ã© fazer
Todo sonho brilhar...
(...)
Sendo o seu colorido
Brinquedo de papel machÃª

A turma 1201 picou muito papel, misturou com Ã¡gua e cola colorida, e fez obras 
de arte em papel machÃª!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contacao-de-historias-no-museu.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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ContaÃ§Ã£o de HistÃ³rias no Museu

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1401, da professora Ana Lago, participou de um evento de contaÃ§Ã£o de 
histÃ³rias no Museu da RepÃºblica:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Depois das histÃ³rias, um passeio pelos jardins...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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E como ninguÃ©m Ã© de ferro... Nossos mocinhos e mocinhas brincaram muito no 
parquinho, provando que crianÃ§a Ã© crianÃ§a em qualquer idade. :)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contacao-de-historias.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ContaÃ§Ã£o de HistÃ³rias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas 1302 e 1303 tiveram uma surpresa essa semana: uma contaÃ§Ã£o de 
histÃ³rias, durante a aula da professora Patricia Prado, de Artes CÃªnicas, 
protagonizada pela estagiÃ¡ria ThainÃ¡.

A estagiÃ¡ria divertiu e entreteve as turmas, contando as histÃ³rias "Menina 
Bonita do LaÃ§o de Fita", "Bumba Meu Boi", e a mÃºsica "O Anel", de Bia Bedran.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
crack-e-possivel-vencer.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Crack, Ã© PossÃ-vel Vencer

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Patricia Prado, de Artes CÃªnicas, hÃ¡ anos realiza com suas turmas
um trabalho de prevenÃ§Ã£o ao uso de drogas.

Ela jÃ¡ participou com seus alunos de vÃ¡rias ediÃ§Ãµes do concurso "Tirando a 
Droga de Cena", sempre premiada.

Esse ano de 2012, a professora estÃ¡ trabalhando o tema "Crack, Ã© PossÃ-vel 
Vencer", com as turmas 1501 e 1502, que realizaram os trabalhos abaixo:

"Os usuÃ¡rios do crack tem um comportamento agressivo, falta de higiene e 
paranoia, etc."

A associaÃ§Ã£o entre o crack, a prostituiÃ§Ã£o e a gestaÃ§Ã£o de crianÃ§as 
problematizadas

A imagem do crackeiro como alguÃ©m que nÃ£o Ã© feliz
[FOTO]

"Seja um craque na vida, diga nÃ£o ao crack"
[FOTO]
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"Os usuÃ¡rios de crack se descuidam da aparÃªncia, pela falta de higiene."
[FOTO]

A associaÃ§Ã£o do crack ao crime
[FOTO]

"NÃ£o perca tempo com o crack, porque o crack nÃ£o perde tempo com vocÃª, sÃ³ 
atrasa a sua vida."
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cuidados-na-entrada-e-saida-da-escola.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cuidados na entrada e saÃ-da da escola aumenta seguranÃ§a dos alunos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

CIEP na mÃ-dia! MatÃ©ria no Globo EducaÃ§Ã£o

Para a diretora do Ciep Pres.Tancredo Neves, no RJ, relaÃ§Ã£o prÃ³xima entre 
escola e responsÃ¡veis Ã© fundamental para evitar problemas

A entrada e saÃ-da em horÃ¡rio escolar demanda atenÃ§Ã£o e cuidados da escola 
com os alunos. Para isso, a relaÃ§Ã£o prÃ³xima entre escola e responsÃ¡veis Ã© 
fundamental para evitar problemas e garantir a seguranÃ§a dos estudantes. De 
segunda a sexta, 700 crianÃ§as do ensino fundamental entram e saem do Ciep 
Presidente Tancredo Neves, na cidade do Rio de Janeiro. Para garantir que esse 
movimento aconteÃ§a sem problemas, os mais novos tÃªm uma saÃ-da diferenciada e 
a escola conta com funcionÃ¡rios nos portÃµes.

Diretora Deise ressalta cuidados na organizaÃ§Ã£o
(Foto: DivulgaÃ§Ã£o/ StÃ©phanie Saramago)

A diretora da escola, Deise Carla AraÃºjo dos Santos conta que a entrada Ã© 
sempre mais tranquila, os alunos chegam aos poucos, porÃ©m a hora da saÃ-da 
exige um cuidado redobrado, jÃ¡ que todos saem no mesmo horÃ¡rio. Assim, para 
aumentar a organizaÃ§Ã£o, Deise separou as crianÃ§as da educaÃ§Ã£o infantil, que
tem entre 4 e 5 anos, dos mais velhos, para ter um controle maior.

AlÃ©m disso, a saÃ-da da escola sÃ³ Ã© autorizada quando a crianÃ§a estÃ¡ 
acompanhada de um responsÃ¡vel e, segundo a diretora, caso outra pessoa venha 
buscar o aluno, o pai responsÃ¡vel deverÃ¡ enviar uma autorizaÃ§Ã£o 
anteriormente. Na escola todos os pais buscam a mesma seguranÃ§a, entÃ£o se jÃ¡ 
sabe que outra pessoa vem buscar seu filho, eles trazem ela antes, apresentam, 
mostram quem Ã© a pessoa, afirma Deise.

A diretora conta com a ajuda de Teresinha Souza Camargo, que trabalha na escola 
hÃ¡ 26 anos e como inspetora na saÃ-da hÃ¡ 16. A inspetora garante que conhece o
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rosto de cada responsÃ¡vel dos alunos, e se nÃ£o reconhecer e este nÃ£o estiver 
autorizado na ficha do aluno, a saÃ-da da crianÃ§a nÃ£o Ã© permitida. Encaminho 
a pessoa para a secretaria para ligarmos para o responsÃ¡vel do aluno, se nÃ£o 
conseguir falar, a crianÃ§a nÃ£o pode sair da escola, explica.

Inspetora Teresinha controla a saÃ-da na escola
(Foto: DivulgaÃ§Ã£o/ StÃ©phanie Saramago)
No caso do aluno mais velho que volta sozinho para a casa, a escola fez uma 
carteirinha que autoriza a saÃ-da. Assim, o porteiro ou inspetor que libera a 
saÃ-da confere o nome do aluno, seu professor, a assinatura do responsÃ¡vel e a 
data que a autorizaÃ§Ã£o foi dada. Para Teresinha, Ã© uma questÃ£o de seguranÃ§a
e cuidado com os alunos. Zelamos pela seguranÃ§a das crianÃ§as, e os pais 
reconhecem e ajudam no processo, ligando e avisando qualquer mudanÃ§a Ã  
direÃ§Ã£o, ressalta Teresinha.

Os cuidados tambÃ©m devem ser internos. Desde o inÃ-cio de 2012 a secretaria 
municipal de educaÃ§Ã£o determinou que as escolas municipais faÃ§am um controle 
maior na entrada de estranhos. Todos que nÃ£o trabalham dentro da escola devem 
se identificar, deixar o nÃºmero de identidade e devem circular com crachÃ¡ de 
visitante, diz a diretora. Deise afirma que a ordem visa aumentar a seguranÃ§a 
dentro do espaÃ§o. Segundo a diretora, a medida complementa os cuidados na 
entrada e saÃ-da dos alunos.Globo EducaÃ§Ã£o - Amigos da Escola
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-maes-parte-ii.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das MÃ£es - Parte II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 10, da professora Rosana, tambÃ©m fez festinha para a mamÃ£e! Com 
direito a bolo, chocolate, e coral da mÃºsica "Fico Assim Sem VocÃª". Muito 
lindos os nossos pimpolhinhos!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

As mÃ£ezinhas orgulhosas...

[FOTO]

[FOTO]

E uma mÃ£ezinha MUITO especial: nossa colega e amiga Fabricia, super querida!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-maes.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Dia das MÃ£es - Parte I

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

TrÃªs das nossas turminhas fizeram festas para a mamÃ£e.

ComeÃ§ou com as turmas 1101 (professora DionÃª) e 1102 (professora Fabricia):

[FOTO]

[FOTO]

Teve mÃºsica e tapete de flores! SÃ³ para as mamÃ£es passarem.
[FOTO]
[FOTO]

MamÃ£e tambÃ©m come lanchinho saudÃ¡vel!
[FOTO]

EmoÃ§Ã£o... coral!
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-meio-ambiente-no-museu-da.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia do Meio Ambiente no Museu da RepÃºblica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No Dia do Meio Ambiente, muitas turmas do CIEP participaram de um evento no 
Museu da RepÃºblica.

As crianÃ§as participaram de vÃ¡rias atividades, e puderam aprender mais sobre a
dengue, o lixo, o reaproveitamento de alimentos, a reciclagem...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-dos-namorados.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia dos Namorados...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turminha 11, da professora CÃ©lia, fez lindos quadrinhos com flores, em 
comemoraÃ§Ã£o ao Dia dos Namorados. ParabÃ©ns aos nossos pimpolhos!

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

E a turminha 20, tambÃ©m da EducaÃ§Ã£o Infantil, da professora Irene, tambÃ©m 
lembrou de comemorar a data, com muitos coraÃ§Ãµes apaixonados!

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-vem-chegando-as-festas-juninas.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E vem chegando as festas juninas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A nossa teve que ser adiada, em funÃ§Ã£o da Rio+20, mas jÃ¡ estamos em ritmo de 
festa.

O corredor da EducaÃ§Ã£o Infantil jÃ¡ estÃ¡ ficando enfeitado!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
forca-nacional.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ForÃ§a Nacional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Essa semana o CIEP ganhou uma nova parceria: a ForÃ§a Nacional, que irÃ¡ 
realizar vÃ¡rias atividades e palestras com nossos alunos:

[FOTO]

Aguardamos as cenas dos prÃ³ximos capÃ-tulos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-do-peja.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura do PEJA
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas do PEJA II sÃ£o divididas em dois Blocos: o Bloco I, que corresponde 
ao 6Âº e 7Âº anos do Ensino Fundamental, e o Bloco II, que corresponde ao 8Âº e 
9Âº anos.

Cada Bloco tem duraÃ§Ã£o de 9 meses e Ã© subdividido em Unidades de ProgressÃ£o 
(UPs), com duraÃ§Ã£o de 3 meses cada uma.

Portanto, temos trÃªs formaturas ao longo do ano.

Esta foi a primeira de 2012, e, como sempre, foi um momento de grande emoÃ§Ã£o, 
e muito importante na vida dos formandos. Um dos alunos, em seu discurso, 
comparou o momento ao nascimento de seus filhos, tal a sua importÃ¢ncia.

A mesa do evento foi composta pela Diretora Deise, pela Diretora Adjunta Renata,
pelo Professor Orientador do PEJA, Leonardo, e as professoras Maria Teresa, 
GlÃ³ria, Margaret, Walnise e Roseli. A coordenaÃ§Ã£o da formatura e o comando da
mesma ficaram, como todos os anos, a cargo da professora ConceiÃ§Ã£o.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historias-de-amor.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³rias de Amor
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1501, a mesma que fez o mural com as histÃ³rias de terror, resolveu 
contar agora contos de amor... E este foi o resultado:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historias-de-terror.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³rias de Terror

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As turmas 1301 (professora Priscilla) e 1501 (professora Vanete) contaram 
histÃ³rias de terror e as reproduziram em forma de desenhos e textos. Vejam como
ficou legal!

A turma 1501 resolveu inventar suas prÃ³prias histÃ³rias de terror:

[FOTO]

[FOTO]
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Uma das histÃ³rias fala sobre uma escola assombrada, onde, Ã  meia noite, um 
homem aparece, fantasmagÃ³rico, procurando comida e Ã¡gua:

[FOTO]

Outras histÃ³rias, as tÃ£o conhecidas lendas urbanas, foram pesquisadas e 
colocadas junto aos textos dos alunos. O mural atraiu a curiosidade da escola 
inteira!

[FOTO]
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A turma 1301 preferiu recontar a histÃ³ria do temido lobisomem:

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-reuniao-de-pais-de-2012.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I ReuniÃ£o de Pais de 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A primeira reuniÃ£o de pais de 2012 ficou lotada: muitos responsÃ¡veis 
compareceram, muitos trazendo tambÃ©m seus filhos.

Na movimentaÃ§Ã£o em que ficamos, nÃ£o tiramos fotos, mas compartilho a 
apresentaÃ§Ã£o que fizemos:

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-um-blog-maravilhoso.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais Um Blog Maravilhoso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dessa vez da professora Margaret, de CiÃªncias.

O blog foi criado para divulgar os projetos, eventos e atividade de saula de 
aula do PEJA do CIEP.

NinguÃ©m melhor que ela para criÃ¡-lo: a moÃ§a Ã© uma locomotiva!

Visite e conheÃ§a o PEJA do Tancredo:

http://oejadotancredo.blogspot.com.br/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mascaras-africanas.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MÃ¡scaras Africanas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turminha 11, da professora CÃ©lia, estÃ¡ trabalhando temas africanos, e fez 
mÃ¡scaras lindas de viver. Confira!

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Aproveito para parabenizar a professora, pelo excelente trabalho que tem 
realizado!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meio-ambiente-na-rio20.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Meio Ambiente na Rio+20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em comemoraÃ§Ã£o ao Dia do Meio Ambiente, e aproveitando o gancho do evento 
Rio+20, que acontecerÃ¡ nos prÃ³ximos dias, a turma 11, da professora CÃ©lia, 
montou um painel sobre a biodiversidade. Ficou lindo, confiram!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
os-sonhos.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Os Sonhos...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Uma das diretrizes que recebemos esse ano foi a de trabalhar com os sonhos dos 
alunos, os ideais de vida, o que almejam para o futuro. Pensando nisso, o PEJA 
realizou vÃ¡rias atividades a respeito:

[FOTO]

Entre os depoimentos, palavras emocionadas como o de uma aluna de 65 anos que 
escreve: "voltar a estudar Ã© uma realizaÃ§Ã£o, uma sensaÃ§Ã£o de dever 
cumprido".
[FOTO]

Entre os desejos, estÃ£o melhoria de vida, um futuro melhor, oportunidades 
diferentes...
[FOTO]

Que nossos sonhos se realizem!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
paixao.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PaixÃ£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Um professor apaixonado pelo que faz - esse Ã© o professor Leonardo Peixoto, 
regente da turma 1201.

Segue texto descaradamente copiado do facebook dele (com sua permissÃ£o):

"O que Ã© isso?

( ) Um pÃ¡ssaro
( ) Um aviÃ£o
( ) Um piquenique 
( x ) Um movimento organizado das meninas da 1201
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As meninas falam para o professor:

_ Tio, vamos fazer um piquenique.
_ Ok. A gente combina.
_ NÃ£o tio, nÃ³s vamos fazer hoje. JÃ¡ trouxemos tudo.
"Como assim, bial?" - pensa o professor
_ Tudo bem! Na hora tal.

Ele estabelece a hora, para pelo menos se sentir no controle de alguma coisa. 
Mal sabe ele que isso jÃ¡ fazia parte do plano delas...kkkkkkkkkkkkkkkkkk

 MINHA TURMA Ã‰ UM ESPETÃCULO!!!! Ã€s VEZES eu queria ser sÃ³ OBSERVADOR!!!!"

[FOTO]

NÃ£o Ã© fofo? Exemplo de autonomia!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-sobre-ecologia.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra Sobre Ecologia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A revista "Nosso Amiguinho" promoveu uma palestra para algumas turmas essa 
semana, com o tema Ecologia, aproveitando a proximidade do Rio+20.

As turmas assistiram ao vÃ-deo e depois discutiram sobre o tema.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1131



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
par-programa-aluno-residente.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PAR - Programa Aluno Residente

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Programa Aluno Residente acompanha os CIEPs desde a sua fundaÃ§Ã£o, e somos um
dos poucos que ainda o conservamos.

O programa acolhe alunos oriundos de famÃ-lias que passam por situaÃ§Ã£o de 
risco, seja por falta de um teto, seja por outros complicadores, como 
violÃªncia.

Temos duas residÃªncias, mas no momento a feminina encontra-se desativada. SÃ£o 
12 meninos que permanecem na escola durante os dias letivos, regressando Ã  
famÃ-lia nos fins de semana.

Um casal de pais sociais Ã© responsÃ¡vel por eles, cuidando como se fossem da 
prÃ³pria famÃ-lia. Em nosso CIEP, os pais sociais sÃ£o o Silvestre e a Neuci:

[FOTO]

A responsÃ¡vel pelo programa em nossa escola Ã© a professora Vera del'Amico, que
acompanha toda a vida dos alunos, inclusive o desempenho escolar, e realiza com 
eles atividades de reforÃ§o, sempre que necessÃ¡rio:
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passarada.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passarada

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

E os pÃ¡ssaros pedem passagem, na turma 1102, da professora Fabricia:

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-saude-na-escola.html
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Programa SaÃºde na Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Hoje comeÃ§ou a primeira etapa do Programa SaÃºde na Escola, com a equipe do 
Centro de SaÃºde Manoel JosÃ© Ferreira. As crianÃ§as de trÃªs turmas foram 
pesadas e medidas: 1101, 1102 e EI-10.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No dia 06/07 tem mais!

Depois de tomar as medidas de todas as turmas, terÃ¡ inÃ-cio a segunda fase do 
Programa, com atividades e palestras para pais e alunos, sobre nutriÃ§Ã£o e 
saÃºde.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-lanchinho-saudavel.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Lanchinho SaudÃ¡vel

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Inspirada no quadro "Medidinha Certa", do FantÃ¡stico, a diretora adjunta Renata
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lanÃ§ou, durante uma das nossas assemblÃ©ias, o projeto "Meu Lanchinho 
SaudÃ¡vel", como forma de incentivar bons hÃ¡bitos alimentares das nossas 
crianÃ§as.

AlÃ©m do trabalho e discussÃµes em sala de aula, elaboramos um mural, e pedimos 
Ã s crianÃ§as que comparecessem Ã  DireÃ§Ã£o para fotografias, toda vez que 
trouxessem comidinhas saudÃ¡veis: sanduÃ-ches caseiros, frutas, iogurte, 
sucos...

O resultado estÃ¡ nas fotos:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Esse amiguinho trouxe trÃªs frutas de uma vez! MaÃ§Ã£, tangerina e goiaba. :)

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-luiz-gonzaga.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Luiz Gonzaga

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O PEJA estÃ¡ com tudo neste ano de 2012.

O projeto "De Luiz Gonzaga aos Retirantes Nordestinos do PEJA do CIEP" foi o 
maior projeto coletivo da nossa histÃ³ria no PEJA, envolvendo alunos e 
professores embalados pela cultura nordestina.

[FOTO]
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A inspiraÃ§Ã£o foi o mestre Paulo Freire, nordestino como boa parte dos nossos 
alunos, e "muso" da EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos:

[FOTO]

Os trabalhos foram realizados nas aulas de todas as disciplinas, e envolveram 
pesquisa, leitura de mÃºsicas e textos, anÃ¡lise da geografia, fauna, flora, 
costumes e hÃ¡bitos da RegiÃ£o Nordeste, o resgate das histÃ³rias de vida dos 
alunos... E a religiosidade, a arte e a cultura popular. Ficaram nota mil!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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A culminÃ¢ncia foi em uma festa tÃ-pica, com comida, bebida, exposiÃ§Ã£o dos 
trabalhos... e forrÃ³, claro!

Em destaque, as fotos dos nossos alunos nordestinos, nossa homenagem a um povo 
lutador que merece todo o nossos respeito:

[FOTO]

Olha o orgulho dos nossos alunos...

[FOTO]
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Orgulho de pai para filho!

[FOTO]

Aluna posando com os oratÃ³rios feitos pelas turmas:
[FOTO]

Professora Margaret Vieira, grande mentora do projeto!

[FOTO]

Professora Patricia, de Artes CÃªnicas, professora Renata (diretora adjunta) e 
Deise (diretora geral)

[FOTO]
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Alunos da turma 191 (professora Roseli), no coral de "Asa Branca"

[FOTO]

[FOTO]

E professor tambÃ©m entra no forrÃ³!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sarau-de-poesias.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sarau de Poesias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em comemoraÃ§Ã£o ao Dia dos Namorados, os alunos do PEJA foram brindados com um 
Sarau de Poesias, promovido pela Sala de Leitura.
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A professora Silvilene organizou, e as professoras das turmas acolheram a ideia 
de braÃ§os abertos, e declamaram poesias. Alguns alunos tambÃ©m declamaram 
poesias de amor conhecidas, e um deles declamou uma de sua prÃ³pria autoria.

Foi um sucesso!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sessao-de-cinema.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SessÃ£o de Cinema

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Entre uma aula e outra, entre uma atividade e outra, sempre sobra um tempo para 
enriquecer as experiÃªncias culturais de nossas crianÃ§as. E que crianÃ§a nÃ£o 
adora um filme?

Essa Ã© a turma 1501, da professora Vanete, em uma sessÃ£o de cinema, com 
direito Ã  refrigerante e pipoca:
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
terrarios.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TerrÃ¡rios

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1401, da professora Ana Lago, teve uma aula de ciÃªncias muito legal ao 
ar livre, com a utilizaÃ§Ã£o dos Cadernos PedagÃ³gicos da Prefeitura:

[FOTO]

A turma foi para o parquinho da EducaÃ§Ã£o Infantil, que tem vÃ¡rias plantas e 
insetos, fez observaÃ§Ãµes, tomou nota, e coletou material para utilizar em sala
de aula:

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Uma vez em sala de aula, a turma construiu terrÃ¡rios, sob a orientaÃ§Ã£o da 
professora:

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vamos-brincar-de-indio.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Vamos Brincar de Ãndio...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Em comemoraÃ§Ã£o ao Dia do Ãndio, as turmas fizeram vÃ¡rios trabalhos e, 
mantendo a tradiÃ§Ã£o, as turminhas da EducaÃ§Ã£o Infantil foram para casa de 
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acordo:

[FOTO]
[FOTO]

A turma 11, da professora CÃ©lia, cantou, danÃ§ou e brincou com utensÃ-lios e 
instrumentos musicais indÃ-genas:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-salao-do-livro.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao SalÃ£o do Livro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1501 visitou o SalÃ£o do Livro, com a professora da turma, Vanete, e a 
professora Silvilene, da Sala de Leitura. As crianÃ§as adoraram e participaram 
de vÃ¡rias atividades:

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visitas-muito-especiais.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visitas Muito Especiais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O professor Leonardo visitou a CÃºpula dos Povose trouxe Ã-ndios das etnias 
karipuna e macuxi/wapichana para conversar com a turma. A intenÃ§Ã£o foi 
desmistificar "o Ã-ndio" e fazer com que as crianÃ§as possam ir alÃ©m do que 
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falam sobre a cultura indÃ-gena.
TrÃªs dos Ã-ndios, daetnia karipuna, sÃ£o do Oiapoque, e a Ã-ndia, que pertence 
Ã s etnias macuxi e wapichana (descendente das duas etnias), Ã© de Roraima.
Os alunos puderam conhecer o cotidiano dos Ã-ndios destas etnias, sua relaÃ§Ã£o 
com a natureza, com a espiritualidade e com a sociedade como um todo.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-junina-do-peja.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa Junina do PEJA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

E teve baiÃ£o de dois, curau e bolo de montÃ£o. E teve cachorro-quente, 
docinhos, e muita animaÃ§Ã£o!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
expo-peja-2013.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EXPO-PEJA 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola foi representada na exposiÃ§Ã£o do CASS pela professora PatrÃ-cia 
Prado, de Artes CÃªnicas, que levou alguns alunos da EducaÃ§Ã£o de Jovens e 
Adultos para apresentarem seus trabalhos.
Na foto, a professora PatrÃ-cia, com a professora Vera Savaget, responsÃ¡vel 
pelo PEJA na 2Âª CRE, e a professora Regina, que jÃ¡ trabalhou com o PEJA do 
CIEP.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-cultural.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira Cultural

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Feira Cultural marcou a culminÃ¢ncia do trabalho desenvolvido durante o ano 
letivo de 2012 em nossa escola.
Todas as turmas apresentaram suas produÃ§Ãµes, algumas inclusive interativas, 
como a apresentaÃ§Ã£o "HistÃ³rias de Todo Canto" da turma 1401 (professora Ana 
Lago):
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o dos trabalhos da EducaÃ§Ã£o Infantil, turma 20, professora Irene:
[FOTO]
[FOTO]

Trabalhos sobre AlimentaÃ§Ã£o e releituras das obras de Archimboldo, turma 10, 
professora Rosana:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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Trabalhos de Artes PlÃ¡sticas, da professora LÃºcia:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Trabalhos feitos pelas turmas da professora Renata, de InglÃªs:[FOTO]

Trabalhos da turma 1302, professora Lauriene:
[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o das turmas 20 e 21, professoras Irene, CÃ©lia, PÃ¢mela e Bianca:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Trabalhos sobre Portinari e apresentaÃ§Ã£o das turmas 1101 e 1102, professoras 
DionÃª e Fabricia:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o da turma 1301, professora Priscilla:
[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o das turmas 8601 e 1403, professores Josie e Fernando:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o da turma 1402, professora Telma:
[FOTO]
[FOTO]

Foi um dia maravilhoso!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uma-noite-no-museu-do-planetario.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Uma Noite no Museu... do PlanetÃ¡rio!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O PEJA foi ao PlanetÃ¡rio, uma noite emocionante e cheia de informaÃ§Ã£o!
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\cieptancredoneves.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
piquenique-no-museu.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Piquenique no Museu

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 7601, da professora Ana Lago, fez um passeio ao Museu da RepÃºblica, 
seguido de um piquenique:
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-de-janeiro-gosto-de-voce.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rio de Janeiro, Gosto de VocÃª...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Fernanda, de Artes PlÃ¡sticas, fez trabalhos lindos sobre o Rio de 
Janeiro!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aniversario-do-ciep.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AniversÃ¡rio do CIEP

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola fez 28 anos, e comemoramos com uma grande festa, envolvendo todos 
os alunos e professores. Confira!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-de-artes.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula de Artes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em nossa escola todas as turmas tem aulas de Artes, com as professoras LÃºcia, 
Fernanda, Ana Paula e Elenita.

Estes sÃ£o os lindos trabalhos da turma 1303, feitos com a professora Fernanda:

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-criancas.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das CrianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A comemoraÃ§Ã£o do Dia das CrianÃ§as aconteceu com muita alegria, e a 
participaÃ§Ã£o de toda a escola.

ComeÃ§ou com a apresentaÃ§Ã£o dos alunos de Artes CÃªnicas da professora 
Patricia, turmas 1501 e 1502:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Depois houve a comemoraÃ§Ã£o na quadra, com brinquedos e empolgaÃ§Ã£o!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-maes.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das MÃ£es

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossas turmas fizeram suas homenagens especiais Ã s mamÃ£es e aquelas que cuidam
deles como mÃ£e: tias, madrinhas, avÃ³s.
Cada turma preparou sua forma de comemorar esse dia tÃ£o especial, como a turma 
da professora Cida, que apresentou uma dancinha inspirada na mÃºsica "Fico Assim
Sem VocÃª":
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-as-salas-da-nossa-escola-ja-comecam.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E Vem Chegando as Festas Juninas!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

E as salas da nossa escola jÃ¡ comeÃ§am a ficar enfeitadas.

Vejam que linda estÃ¡ a sala da turma 1302, do professor Alecio:

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festejando-vinicius.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festejando Vinicius

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No ano do centenÃ¡rio do nascimento de Vinicius de Moraes, nossa escola vem 
desenvolvendo diversas atividades sobre o tema, envolvendo os alunos do dia e do
PEJA:

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de Pais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Todo mÃªs, acontece em nossa escola uma reuniÃ£o com os responsÃ¡veis.

Mensalmente, temos a Escola de Pais, da EducaÃ§Ã£o Infantil. E quatro vezes ao 
ano, uma reuniÃ£o envolvendo todos os pais, tratando de diversos temas.

Este mÃªs, a reuniÃ£o foi geral, e marcou o inÃ-cio de uma participaÃ§Ã£o mais 
efetiva dos pais, atravÃ©s da exposiÃ§Ã£o de seus prÃ³prios conhecimentos.

A chegada, assinando a presenÃ§a, com as professoras Josie e DionÃª:

Todo mundo feliz e animado!

ParticipaÃ§Ã£o mais que especial da responsÃ¡vel Suriel Nocchi, mÃ£e da aluna 
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Larissa, da turma 1202, que falou sobre higiene bucal e escovaÃ§Ã£o:

Depois da palestra e da fala da DireÃ§Ã£o, convidamos os pais para uma 
degustaÃ§Ã£o de um dos pratos do nosso cardÃ¡pio: risoto de frango. Mais do que 
aprovado!!!

A representante da 2Âª CRE tambÃ©m provou nossa comida!

A apresentaÃ§Ã£o em Power Point da reuniÃ£o:

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-estudantis.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogos Estudantis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Depois de muitos anos afastada das competiÃ§Ãµes, nossa escola voltou a 
participar dos Jogos Estudantis, com a equipe formada e treinada pela professora
Lucineide, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica. Nossos atletas fizeram bonito na abertura!
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br.2010.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
curso-de-formacao-continuada.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de agosto de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CURSO DE FORMAÃ‡ÃƒO CONTINUADA

Página 1157



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Curso de FormaÃ§Ã£o Continuada para os Professores de Artes Visuais da Rede 
Municipal de EducaÃ§Ã£o

SerÃ£o em dois mÃ³dulos. No primeiro, mesa redonda com a participaÃ§Ã£o de 
EloÃ-sa Saboia, consultora das OrientaÃ§Ãµes Curriculares de Artes Visuais - 
SME-RJ; MÃ´nica Ferreira dos Santos, UFRJ, que abordarÃ¡ o tema InclusÃ£o na 
Escola e Marcus Lontra, curador, que falarÃ¡ sobre Arte ContemporÃ¢nea e 
Curadoria Educativa. No segundo, serÃ£o oferecidas diversas Oficinas de Arte, 
orientadas por nomes relevantes das artes plÃ¡sticas (a serem divulgados em 
breve), nas categorias artÃ-stico-visuais indicadas nas OrientaÃ§Ãµes 
Curriculares: pintura, escultura, instalaÃ§Ã£o, fotografia, gravura, colagem, 
cerÃ¢mica e intervenÃ§Ãµes urbanas etc.
A proposta, gerenciada pela CoordenaÃ§Ã£o TÃ©cnico PedagÃ³gica da SME-RJ, visa 
oferecer embasamento teÃ³rico, prÃ¡tico, metodolÃ³gico e tecnolÃ³gico aos 
professores de Artes da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.

PÃ¡gina de discussÃ£o dos professores de artes: 
grupodediscussÃ£oyahooquantum_artes@yahoo.com.br

[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gt-de-artes-visuais-e-artes-cenicas.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 31 de agosto de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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GT DE ARTES VISUAIS E ARTES CÃŠNICAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

GT DE ARTES VISUAIS E ARTES CÃŠNICAS

Dia 01 de setembro de 2010, no Teatro Gonzaguinha (Centro de Artes Municipal 
Calouste Gulbenkian), se realizarÃ£o os GTs de Artes Visuais (9h Ã s 12 h) e de 
Artes CÃªnicas (14h Ã s 17 h), onde serÃ£o apresentados aos professores da Rede 
Municipal do Rio, pela equipe de Arte da Coordenadoria TÃ©cnica PedagÃ³gica 
(E/SUBE/CED) da SME-RJ, os projetos para a Mostra de Artes Visuais 2010 e Mostra
de Artes CÃªnicas 2010.

CoordenaÃ§Ã£o TÃ©cnica PedagÃ³gica - SME-RJ
Profa. Maria do Socorro R. de Souza
Profa. Maria de FÃ¡tima Cunha

Equipe de Artes Visuais da E/SUBE/CED
Profa. Jacqueline Mac Dowell

Equipe de Artes CÃªnicas da E/SUBE/CED
Profa. Leda Aristides
Profa. Elisabeth Pinheiro

Imagem: logomarca do projeto ConexÃ£o das Artes - CoordenaÃ§Ã£o TÃ©cnica 
PedagÃ³gica - SME-RJ criada pelos professores Marco AurÃ©lio Machado e 
Jacqueline Mac Dowell

Postado por Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins 
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, estou seguindo vocÃªs e divulgarei o blog na minha escola EM Rondon. No 
meu blog jÃ¡ tem um link do blog conexÃ£o das artes:
artesvisuaislucianamenz.blogspot.com

Adorei a iniciativa

Beijos

Luciana Menz
 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o fiquei sabendo do GT de Artes Visuais e Artes CÃªnicas. Gostaria de saber 
como inscrever os trabalhos dos meus alunos na mostra de Artes Visuais de 2010?

Luciana Menz
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡! Valeu a participaÃ§Ã£o! O blog de sua escola jÃ¡ estÃ¡ sendo anunciado 
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aqui (ver coluna vertical/lateral)! Quanto ao GT, ocorreu um problema de 
comunicaÃ§Ã£o e nem todos os professores receberam o comunicado a tempo (foi 
enviado para as escolas por e-mail)! Por isso, Ã© sempre bom ficar atenta e 
cobrando se nÃ£o hÃ¡ comunicados para os professores de Artes (inclusive, estÃ¡ 
para chegar Ã s escolas um informativo com o resumo do que foi falado no GT do 
dia 01/09/2010)! Ligue hoje mesmo (dia 08/09/2010 - quarta-feira) para os 
telefones da Coordenadoria TÃ©cnica da SME-RJ e fale com Jacqueline (Artes 
Visuais) ou Leda e Elisabeth (Artes CÃªnicas) ou ainda com as coordenadoras do 
projeto (Maria do Socorro e FÃ¡tima Cunha). Nesta quinta (09/09/2010), jÃ¡ 
comeÃ§am as palestras; e as Oficinas de Artes, a partir deste sÃ¡bado (ver 
postagem do dia 06/09/2010)! Detalhes sobre a Mostra, tambÃ©m nestes telefones! 
NÃ£o deixe de ligar! Avise a outros colegas de Artes que vocÃª conheÃ§a!
Um abraÃ§o!
Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o

COORDENADORIA TÃ‰CNICA SME-RJ
(21) 2976-2328
(21) 2976-2335
(21) 2976-2353

 <COMENTÃRIOS>
CAPACITAÃ‡ÃƒO EM ARTES CÃŠNICAS - MÃŠS DE  OUTUBRO

ÃšLTIMAS VAGAS

Para PI de AC- dia 20/10 (4Âª feira)de 8h Ã s 12h O Processo de Drama, na 
UNIRIO-Fac. Teatro,sala 602 com Biange.Dra da UFPR, 

Para PI de AC e PII - 22/10(6Âª feira) de 13h Ã s 17h A Pedagogia do Espectador,
no AuditÃ³rio do Calouste Gulbenkian PraÃ§a XI, com Flavio Desgranges, Dr da USP

INSCRIÃ‡Ã•ES PELOS TELEFONES 2976-2335 OU 2353 COM ROSÃ‚NIA, ANGÃ‰LICA OU SR. 
MOISES.

OBS Profs de outras disciplinas interessados no  tema A Pedagogia do Espectador 
serÃ£o bem-vindos como convidados/ouvintes. 
Procurar as coordenadoras de AC LÃªda ou Bete, direto no Calouste, no dia da 
palestra.NÃ£o necessita se inscrever.

Postado por LÃªda Aristides
 <COMENTÃRIOS>

Ok, Leda! JÃ¡ estÃ¡ postado! Um abraÃ§o! :)
 <COMENTÃRIOS>

LINDA !!!!!!!!!!!!, TRABALHO MARAVILHOSO. AMEI.NO PRÃ“XIMO ANO QUERO DAR MINHA 
PARTICIPAÃ‡ÃƒO. ABRAÃ‡OS, LILITA    VAMOS TROCAR BLGOS,,,SIMMMMMM

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡! Que Ã³timo que vocÃª gostou! Participe, sim, Lilita, aguardamos vocÃª e 
suas turmas na Mostra de 2011, que certamente serÃ¡ tambÃ©m um grande sucesso! 
VocÃª Ã© professora de qual Ã¡rea das artes e de qual ou quais escola(s)? Envie 
o link do blog que vocÃª quer divulgar e ele serÃ¡ postado aqui, na coluna 
vertical!

AbraÃ§os!
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Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, adorei o blog jÃ¡ estou seguindo...de uma passadinha lÃ¡ no meu e vamos 
trocar idÃ©ias!!!!

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, jÃ¡ estou seguindo e divulgarei com toda certeza, muito bom!

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, estou aqui para divulgar que a EM RepÃºblica Argentina, 2a CRE, jÃ¡ tem o 
seu blog:               republicadasartesargentina@blogspot.com             
visitem, sigam, comentem e divulguem!                   abraÃ§os

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡!

Agradecemos a participaÃ§Ã£o de todos (Ieda, vovÃ³ Maria, Dione...) e o carinho 
das palavras! E parabÃ©ns pelo trabalho que realizam!

Dione, jÃ¡ divulgamos o link de sua escola (ver coluna vertical, Ã  direita do 
blog). Se quiser uma divulgaÃ§Ã£o especÃ-fica (de algum projeto) para 
publicaÃ§Ã£o nas postagens, envie por e-mail o material (texto, imagens etc.). 

Grande abraÃ§o!

Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡,

Sou do NÃºcleo de Arte da BArra, se puder adicione nosso blog. Obrigada,
Ã‰rika

http://nucleodeartedabarra.blogspot.com/
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, Ã‰rika! O blog jÃ¡ estÃ¡ adicionado (veja a coluna vertical, Ã  direita)! 
Se quiser uma postagem especÃ-fica, envie-me material por e-mail)

bjs!

Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, Ã‰rika! JÃ¡ estÃ¡ postado o link (ver coluna vertical lateral, Ã  direita)
para o blog do NÃšCLEO DE ARTE ALBERT EINSTEIN! 

Um abraÃ§o!

Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡
Sou agente cultural e estou divulgando o curso de FORMAÃ‡Ã‚O DE ARTE_EDUCADORES 
ministrado pelo arte-educador Helio Rodrigues. Novas turmas iniciarÃ£o em 
agosto/2011 e oferecemos 2 bolsas em cada turma para professores de escolas 
municipais e federais.
Caso interesse, favor entrar em contato pelo email: zane.garnier@gmail.com.br

Página 1162



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
http://heliorodriguesarteeducador.blogspot.com
http://projetosocialeusou.blogspot.com
www.heliorodrigues.com.br

 <COMENTÃRIOS>
blog http://muralartenaescola.blogspot.com/ divulga aÃ§Ãµes aducativas e 
artisticas e posta temas que estÃ£o sendo trabalhados no currÃ-culo do Ensino de
Arte da escola em pÃ¡ginas exclusivas para cada sÃ©rie.

 <COMENTÃRIOS>
Bom dia, Giza!

O link de seu blog, Mural na Escola, jÃ¡ consta da lateral do CONEXÃƒO DAS ARTES
SME-RJ! Confira!

Um abraÃ§o!

Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡ amigos, estou seguindo vocÃªs e divulgarei o blog na minha escola EM Praia 
da Bandeira. No meu blog jÃ¡ tem um link do blog conexÃ£o das artes:
http://degenerarte.blogspot.com/

 <COMENTÃRIOS>
Boa tarde, professores!  Estamos fazendo um trabalho lindo de reciclagem na EM 
Maestro Pixinguinha (5Âª CRE).  As fotos e  os comentÃ¡rios estÃ£o no blog 
abaixo.  Gostaria que vocÃªs pudessem divulgar e votar no trabalho que  concorre
no Green Nation Fest! http://i9suasaladeaula.blogspot.com.br/   Estou divulgando
este blog que Ã© maravilhoso!  Obrigada!

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, professores Eduardo e TÃ¢nia Almeida!

Os blogs das escolas de vocÃªs jÃ¡ constam da lateral de nosso blog, ConexÃ£o 
das Artes SME-RJ. 

Um abraÃ§o!

ProfÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]

Página 1163



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-ensino-da-arte-nas-escolas-do-seculo.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de agosto de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O ENSINO DA ARTE NAS ESCOLAS DO SÃ‰C. XXI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

O ENSINO DA ARTE NAS ESCOLAS DO SÃ‰CULO XXI

NÃ£o hÃ¡ clareza por parte de muitos professores, diretores e gestores de como 
se planeja e operacionaliza o currÃ-culo na Ã¡rea de arte
Rosa Iavelberg

Por Marcus Tavares

No dia 15 de julho, o presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva sancionou a lei 
12.287, substituindo o parÃ¡grafo segundo do artigo 26 da Lei de Diretrizes e 
Bases da EducaÃ§Ã£o (LDB). O novo texto ratifica a obrigatoriedade do ensino de 
arte nas escolas de EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (EducaÃ§Ã£o Infantil e Ensino Fundamental
e MÃ©dio), especialmente em suas expressÃµes regionais. O objetivo Ã© promover o
desenvolvimento cultural de todos os estudantes.
Mas afinal, o que significa esta nova redaÃ§Ã£o? O que Ã© arte na escola? Arte e
mÃ-dia tÃªm a ver? A revistapontocom entrevistou, por e-mail, a professora Rosa 
Iavelberg, professora de arte da graduaÃ§Ã£o e pÃ³s-graduaÃ§Ã£o da Faculdade de 
EducaÃ§Ã£o da Universidade de SÃ£o Paulo (USP).
Segundo Iavelberg, uma das autoras dos ParÃ¢metros Curriculares Nacionais (PCNs)
na Ã¡rea de artes, nÃ£o hÃ¡ clareza por parte de muitos professores, diretores e
gestores de como se planeja e operacionaliza o currÃ-culo na Ã¡rea de arte. Na 
prÃ¡tica, com exceÃ§Ã£o feita, infelizmente hÃ¡ poucas experiÃªncias, mas que 
felizmente ocorrem em nÃºmero crescente.

[FOTO]

Confira as ideias da professora:

revistapontocom - Qual Ã© o impacto da promulgaÃ§Ã£o da nova lei nas escolas?
Rosa Iavelberg - Foi feita alteraÃ§Ã£o na lei que aperfeiÃ§oa o ensino de arte 
obrigatÃ³rio na EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica (EducaÃ§Ã£o Infantil, Ensino Fundamental e 
MÃ©dio). No caso, foi proposta pelo presidente Lula alteraÃ§Ã£o na redaÃ§Ã£o do 
2Âº do artigo 26 das Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional que fala da 
obrigatoriedade do ensino de arte na Lei 9.394 de 1996. A primeira redaÃ§Ã£o 
trazia o seguinte texto: O ensino da arte constituirÃ¡ componente curricular 
obrigatÃ³rio, nos diversos nÃ-veis da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, de forma a promover o 
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desenvolvimento cultural dos alunos. A nova redaÃ§Ã£o, promulgada pela Lei 
12.287, ficou assim: O ensino da arte, especialmente em suas expressÃµes 
regionais, constituirÃ¡ componente curricular obrigatÃ³rio nos diversos nÃ-veis 
da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. A Ãªnfase nas expressÃµes regionais Ã© muito importante para que se 
recuperem as culturas locais como conteÃºdos a serem sistematizados e aprendidos
nas escolas. Mas nÃ£o Ã© necessÃ¡rio restringir-se Ã s produÃ§Ãµes regionais no 
desenho curricular, pode-se associar seu ensino ao dos conteÃºdos universais, 
por exemplo: ensinar sobre a arte de diferentes povos, culturas, tempos e 
lugares.

revistapontocom - HÃ¡ professores suficientes para esta nova realidade?
Rosa Iavelberg - NÃ£o hÃ¡ professores suficientes para o ensino de arte, assim 
como acontece com outras disciplinas, entretanto, deve-se promover a formaÃ§Ã£o 
para dar conta das demandas por uma educaÃ§Ã£o de qualidade.

revistapontocom - Mas, afinal, o que Ã©, na prÃ¡tica, o ensino da arte na 
escola? O que se pretende alcanÃ§ar com ele? As escolas tÃªm conhecimento disso?
Rosa Iavelberg - NÃ£o hÃ¡ clareza por parte de muitos professores, diretores e 
gestores de como se planeja e operacionaliza o currÃ-culo na Ã¡rea de arte. Na 
prÃ¡tica, com exceÃ§Ã£o feita, infelizmente hÃ¡ poucas experiÃªncias, mas que 
felizmente ocorrem em nÃºmero crescente. Ainda se nota problemas recorrentes. 
Entre outros, podemos citar: a ausÃªncia de prÃ¡ticas de criaÃ§Ã£o nas escolas 
em diferentes linguagens da arte: teatro, mÃºsica, danÃ§a ou artes visuais, cada
qual tratada disciplinarmente em sua especificidade; a arte a serviÃ§o de 
projetos de meio ambiente, saÃºde, datas comemorativas do calendÃ¡rio escolar e 
Ã  aprendizagem de outras disciplinas sem Ãªnfase em seus conteÃºdos prÃ³prios; 
a desvalorizaÃ§Ã£o da Ã¡rea denotada pela ausÃªncia de proposta de aquisiÃ§Ã£o 
de livros pelo Programa Nacional do Livro DidÃ¡tico (PNLD); a ausÃªncia de 
avaliaÃ§Ã£o dos projetos desenvolvidos nas escolas como situaÃ§Ãµes de 
aprendizagem; e a pouca visita cultural e estudo de arte brasileira ou de 
artistas regionais.
Saiba mais

revistapontocom - Vivemos num mundo digital, tecnolÃ³gico e midiÃ¡tico. Isto tem
algum impacto sobre o ensino da arte na escola?
Rosa Iavelberg - As tecnologias contemporÃ¢neas devem ser estudadas e usadas em 
sala de aula, assim como a arte contemporÃ¢nea nÃ£o pode ser suprimida do 
desenho curricular, pois isto significa privar o aluno de participar do seu 
tempo. Podemos dizer que a arte das crianÃ§as e jovens, dos dias de hoje, pode 
usar dos meios tradicionais e tambÃ©m dos novos meios, por ser parte do mundo em
que vivem.

revistapontocom - Como atrair crianÃ§as e jovens para o ensino tradicional da 
arte quando a mÃ-dia e a possibilidade de produzi-la estÃ¡ ao alcance de 
crianÃ§as e jovens?
Rosa Iavelberg - A crianÃ§a e o jovem nÃ£o deixam de se interessar por desenho, 
pintura, modelagem, jogo dramÃ¡tico, teatro se estas modalidades forem bem 
orientadas na escola. AlÃ©m disso, elas podem se interessar por produzir arte 
com/a partir da inclusÃ£o das novas mÃ-dias, tanto na criaÃ§Ã£o como na 
fruiÃ§Ã£o.
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revistapontocom - Podemos dizer que o ensino de arte assume, neste inÃ-cio do 
sÃ©culo XXI, outro lugar, outra responsabilidade?
Rosa Iavelberg - Sim. Pode-se compreender como valor a atenÃ§Ã£o dada ao estudo 
das produÃ§Ãµes regionais na EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica, por intermÃ©dio da 
modificaÃ§Ã£o na redaÃ§Ã£o do 2 do artigo 26 da LDB 9394/96. Sabe-se que a lei 
por si nÃ£o forma o professor, mas pode fazer a diferenÃ§a na construÃ§Ã£o deste
caminho e somar-se aos muitos esforÃ§os feitos pela melhoria da educaÃ§Ã£o. 
Quando observamos avanÃ§os na lei esperamos prÃ¡ticas que os efetivem. Ã‰ 
preciso nÃ£o atribuir ineficÃ¡cia ou o fracasso da lei Ã  ausÃªncia de 
professores formados para colocÃ¡-la em prÃ¡tica nas escolas. O vÃ£o entre lei e
ensino, teoria e prÃ¡tica, requer formaÃ§Ã£o de professores, mas tambÃ©m 
melhoria no reconhecimento da profissÃ£o e diminuiÃ§Ã£o nas resistÃªncias 
infundadas e mal justificadas sobre as inovaÃ§Ãµes polÃ-ticas (a alteraÃ§Ã£o do 
2) e as novas didÃ¡ticas do sÃ©culo XX e XXI - orientaÃ§Ã£o construtivista no 
ensino e no ensino da arte.

http://www.revistapontocom.org.br/conversa-com/o-ensino-da-arte-nas-escolas-do-s
eculo-xxi

IndicaÃ§Ã£o do link e imagens: prof. Jabim Nunes de Souza

Postado por profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
regulamento-da-mostra-de-artes-visuais.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 31 de agosto de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REGULAMENTO MOSTRA DE ARTES /2010

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FICHA DE INSCRIÃ‡ÃƒO

[FOTO]
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Clique na imagem

REGULAMENTO DA MOSTRA DE ARTES VISUAIS/2010

Da mostra

A presente Mostra ConexÃ£o das Artes nÃ£o Ã© de carÃ¡ter competitivo.
NÃ£o Ã© competitiva!
Faz parte do programa de FormaÃ§Ã£o continuada do SME do RJ.

Do tema

Devem estar relacionados aos conceitos apresentados pelos artistas convidados.

Dos Participantes

Alunos matriculados na rede municipal de educaÃ§Ã£o do 1Âº ao 9Âº ano.
Professores de Artes Visuais da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, exceto 
aqueles que comporem a equipe de planejamento e organizaÃ§Ã£o da mostra.
O professor poderÃ¡ inscrever atÃ© dois trabalhos por U.E, porÃ©m deverÃ£o 
produzir com os alunos atÃ© cinco (5) trabalhos, fotografando-os e enviando-os 
por e-mail: cedctsme@sme.rio.rj.gov.br
Dos trabalhos produzidos serÃ£o selecionados apenas dois que farÃ£o parte da 
Mostra.

Dos objetivos

Ampliar o universo cultural e estÃ©tico do aluno e professores quanto aos 
cÃ³digos visuais das artes, promovendo uma conexÃ£o entre o pÃºblico e o 
artista.

Da produÃ§Ã£o

Os  professores que participaram dos worshops irÃ£o produzir trabalhos com seus 
alunos permeados e reflexivos aos conceitos e temÃ¡ticas apresentado pelo 
artista durante os workshops (oficinas) ou apresentar trabalhos desenvolvidos ao
longo do ano, nÃ£o desviando-se da questÃ£o da apresentaÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o, 
para o dia da mostra. Os demais professores (que nÃ£o puderam participar dos 
workshops deste ano) apresentarÃ£o suas propostas desenvolvidas com os alunos 
durante o ano letivo.
Os professores deverÃ£o promover uma exposiÃ§Ã£o dos trabalhos na escola e 
selecionar atÃ© cinco e enviÃ¡-los a CRE, devidamente documentado com ficha de 
inscriÃ§Ã£o em anexo preenchida.
A entrega dos trabalhos na CRE deverÃ¡ respeitar os critÃ©rios:
 Escultura - Embalada em plÃ¡stico bolha e caixa identificada pela ficha de 
inscriÃ§Ã£o ( colada na face)
 Pintura - em tela ou desenhos em moldura embalada em plÃ¡stico bolha com ficha 

Página 1169



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
de inscriÃ§Ã£o colada na parte externa. Os desenhos em formato A3 ou A4 sem 
moldura deverÃ£o ser entregues em envelope com ficha colada na face
 InstalaÃ§Ãµes _ Enviar foto ou projeto por escrito com visualizaÃ§Ã£o da 
montagem e organizaÃ§Ã£o.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ainda-ha-vagas-para-as-oficinas-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

WORKSHOP DE ARTES VISUAIS (CONT.)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

ATENÃ‡ÃƒO! ATENÃ‡ÃƒO! ATENÃ‡ÃƒO, PROFESSORES!

A OFICINA DE INTERVENÃ‡ÃƒO com ANTONIO BOKEL
FOI TRANSFERIDA PARA DIA 18/09/2010!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
artistas-do-workshop-de-artes-visuais_08.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ARTISTAS DO WORKSHOP DE ARTES VISUAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Deneir

PROFESSORES DA REDE, CONHEÃ‡AM UM POUCO DO TRABALHO DOS ARTISTAS QUE DARÃƒO OS 
 WORKSHOPS DE ARTES VISUAIS CLICANDO NOS LINKS DE SUAS PÃGINAS!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

WORKSHOP DE ARTES VISUAIS: MOMENTOS...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OFICINAS DOS DIAS 11 E 18 DE SETEMBRO, 2010

[FOTO]

OFICINA DE CERÃ‚MICA (11/09/10): ISABEL FRADE

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-publico-para-professores-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONCURSO PÃšBLICO PARA PROFS. DE ARTES!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

NOSSA CONQUISTA, VITÃ“RIA DE TODOS!
EDITAL SMA NÂº 85, DE 27 DE SETEMBRO DE 2010.

REGULAMENTA O CONCURSO PÃšBLICO PARA PROVIMENTO NOS CARGOS DE PROFESSOR I - 
 ARTES PLÃSTICAS, ARTES CÃŠNICAS E EDUCAÃ‡ÃƒO MUSICAL DO QUADRO PERMANENTE DE 

 PESSOAL DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO, NO Ã‚MBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÃ‡ÃƒO.

Clique no link e acesse o edital (pdf.)
https://docs.google.com/fileview?id=0B3pzVTmF6kaROTFmNDJkNmEtODVmZC00MzAwLTgzYmI
tZDI0MGU4ZDM3OTAzhl=pt_BRpli=1

Enviado por e-mail por Jacqueline MacDowell
Imagem: trabalhos de artes das oficinas dos profs. Jabim Nunes e Luciana Lima em
uma cena (da animaÃ§Ã£o "Rio Diversidade") criada pelos alunos da oficina de 
AnimaÃ§Ã£o/1o.sem./2010 (profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o) no NÃºcleo de Arte Grande
Otelo/6a.CRE

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eloisa-saboia-no-workshop-do-dia-180910.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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ELOISA SABOIA no WORKSHOP do DIA 18/09/10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
NÃƒO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE!

Eloisa Saboia estarÃ¡ no Calouste Gulbenkien no workshop do dia 18 de setembro 
de 2010, a partir das 10h, para discutir sobre as OrientaÃ§Ãµes Curriculares de 
Artes com professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro 
interessados, mesmo que nÃ£o inscritos nas oficinas!

InformaÃ§Ãµes enviadas por e-mail por Jacqueline MacDowell
Imagens: Imaculada ConceiÃ§Ã£o (foto: Oficina do dia 11/09/10: Leo Etero / 
Pintura)
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
Estou tentando mandar o material para Mostra de Talentos para o email 
cedsme@pcrj.rj.gov.br, mas retorna. Gostaria de saber se tem outro email para 
enviar a inscriÃ§Ã£o. Obrigada.
Luciana Menz

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, Luciana! Que bom que vocÃª jÃ¡ tem o material para participar da Mostra! 
Vou conferir com as colegas se o e-mail Ã© este mesmo ou se contÃ©m algum 
erro... Eu sugiro, para adiantar, que vocÃª envie entÃ£o para o e-mail de Fatima
Cunha ou de Jacqueline Mac Dowell! 

mariafatim.cunha@sme.rio.rj.gov.br

jacquelinem.alves@sme.rio.rj.gov.br

Qualquer dÃºvida, vocÃª pode tambÃ©m ligar para a 
COORDENADORIA TÃ‰CNICA SME-RJ
(21) 2976-2328
(21) 2976-2335
(21) 2976-2353 

Um abraÃ§o!

Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, Luciana! Acabo de confirmar o e-mail para enviar a ficha de inscriÃ§Ã£o! 
De fato, soube pelo Luciano da SME-RJ que aquele estÃ¡ incorreto! Vou postar 
aqui pra vocÃª ( cedctsme@sme.rio.rj.gov.br ) e tambÃ©m modificar lÃ¡ no 
regulamento, alÃ©m de fazer uma ressalva no inÃ-cio do blog! Caso vocÃª conheÃ§a
outros colegas que tiveram este mesmo problema no envio da ficha, por favor, 
repasse o novo e-mail! Espero que agora nÃ£o haja mais retorno. PorÃ©m, qualquer
outro problema nÃ£o hesite em entrar em contato! 

Sucesso! Grande abraÃ§o!

Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gratis-workshops-de-artes-para.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ÃšLTIMOS DIAS! GRÃTIS! WORKSHOP DE ARTES PARA PROFESSORES DA REDE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

  OLÃ, PROFESSORES DE ARTES E PI! NÃƒO PERCAM OS ÃšLTIMOS WORKSHOPS DESTE ANO!

 SÃBADO, 25 DE SETEMBRO:

OFICINA DE FOTOGRAFIA: com Walter Motta
[FOTO]

[FOTO]
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mesa-redonda-artes-visuais-090910.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 11 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MESA REDONDA: ARTES VISUAIS 09/09/10

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

MARCUS LONTRAFALOU SOBRE "ARTE CONTEMPORÃ‚NEA E CURADORIA EDUCATIVA"

[FOTO]

MARCUS LONTRA
Diretor entre 1983 e 1987 da Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio de 
Janeiro, diretor dos Museus de Arte Moderna de BrasÃ-lia, do Rio de Janeiro e de
Pernambuco; em 1984, foi um dos curadores da exposiÃ§Ã£o "Como vai vocÃª, 
geraÃ§Ã£o 80?", no Parque Lage/RJ. Atualmente, Ã© curador independente.

Segundo Lontra, nÃ£o adianta levar os alunos para visitar uma exposiÃ§Ã£o se, 
por exemplo, eles nÃ£o absorverem antes o conhecimento sobre artes e 
exposiÃ§Ãµes. Ã‰ difÃ-cil vocÃª gostar daquilo que nÃ£o conhece, argumenta. 

ELOISA SABOIA
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestras-e-oficinas-de-arte-para.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PALESTRAS  E OFICINAS DE ARTE PARA PROFESSORES DA REDE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Antonio Bokel

CONEXÃƒO DAS ARTES (COORDENADORIA TÃ‰CNICA SME-RJ) CONVIDA PROFESSORES DE 
 LINGUAGENS ARTÃSTICAS E PII PARA MESA REDONDA E DIVERSAS OFICINAS COM 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÃ‡ÃƒO E DAS ARTES

 CONFIRAM AS DATAS E OS HORÃRIOS!

[FOTO]
Antonio Bokel
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PALESTRAS:

OrientaÃ§Ãµes PedagÃ³gicas: com Eloisa SabÃ³ia - dia 09/09/2010 - 13:30h Ã s 
14:30h

EducaÃ§Ã£o Inclusiva: com MÃ´nica Pereira dos Santos - dia 09/09/2010 - 14:30h 
Ã s 15:30h

Curadoria Educativa: com Marcos Lontra - dia 09/09/2010 - 15:30h Ã s 16:30h

Arte ContemporÃ¢nea: com Ana Mae Barbosa - dia 22/10/2010 - 14:30h Ã s 15:30h

OFICINAS DE ARTES VISUAIS

SÃ¡bado - dia 11/09/2010 - 8h Ã s 12h

PINTURA: com Leo Etero
CERÃ‚MICA: com Isabela Frade
INTERVENÃ‡ÃƒO: com AntÃ´nio Bokel

SÃ¡bado - dia 18/09/2010 - 8h Ã s 12h

COLAGEM: com Deneir
INSTALAÃ‡ÃƒO: com Leo Etero

SÃ¡bado - dia 25/09/2020 - 8h Ã s 12h

FOTOGRAFIA: com Walter Motta
GRAVURA: com Julio Castro

[FOTO]
Deneir

[FOTO]
Deneir

OFICINAS DE ARTES CÃŠNICAS:

SÃ¡bado - dia 18/09/2010 - 8h Ã s 12h

Figurino e a Cenografia na Sala de Aula: com Carlos Alberto Nunes
O Jogo Teatral I - A Pedagogia do Teatro: com Liliane Mundin

SÃ¡bado - dia 25/09/2010 - 8h Ã s 12h

Personagens: Maquiagem e CaracterizaÃ§Ã£o: com Mona MagalhÃ£es
O Jogo Teatral: O EspetÃ¡culo ArtÃ-stico-pedagÃ³gico
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Quarta - dia 20/10/2010 - 13h Ã s 17h

O Processo de Drama: com Beatriz Biange

Sexta - dia 22/10/2010 - 13h Ã s 17h

PALESTRA:
A Pedagogia do Espectador: com FlÃ¡vio Desgranges

[FOTO]
AntÃ´nio Bokel

PROFESSORES, NÃƒO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE!

LOCAL: CENTRO MUNICIPAL DE ARTES CALOUSTE GULBENKIAN

INSCRIÃ‡Ã•ES PELOS TELEFONES:

(21) 2976-2328
(21) 2976-2335
(21) 2976-2353

Imagens: Google

Postado por Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-em-artes-cenicas.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

WORKSHOP DE ARTES CÃŠNICAS NO CALOUSTE
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

WORKSHOP DE ARTES CÃŠNICAS NO CALOUSTE GULBENKIAN

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

InformaÃ§Ãµes enviadas por e-mail por Bete Pinheiro (coordenadora de Artes 
CÃªnicas da Coordenadoria TÃ©cnico PedagÃ³gica SME-RJ,  junto de LÃªda 
Aristides)

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡! Eu sou professor da rede e fui um dos participantes do workshop dos dias 
18 e 25/Set/2010 e gostaria de entrar em contato com a LÃªda Aristides ou com a 
Bete Pinheiro para ter acesso Ã s fotografias e aos vÃ-deos realizados durante 
nossas oficinas. SerÃ¡ que seria possÃ-vel repassar seus e-mails ou, pelo menos,
passar o meu e-mail (michelf.desouza@gmail.com) para ambas? Eu agradeÃ§o pela 
atenÃ§Ã£o.

 <COMENTÃRIOS>
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OlÃ¡, Michel! Vou repassar, sim! Retorno a esta postagem para te falar...
Um abraÃ§o! :)
Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, Michel! Enviei seu e-mail para as colegas (LÃªda e Bete) e, hoje, LÃªda me
retornou dizendo que jÃ¡ entrou em contato com vocÃª! Sucesso!
AbraÃ§os! :)
Profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
informacoes-enviadas-por-e-mail-por.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CAPACITAÃ‡ÃƒO EM ARTES CÃŠNICAS!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

CAPACITAÃ‡ÃƒO EM ARTES CÃŠNICAS - MÃŠS DE OUTUBRO
ÃšLTIMAS VAGAS!
Para PI de AC- dia 20/10 (4Âª feira)de 8h Ã s 12h O Processo de Drama, na 
UNIRIO-Fac. Teatro,sala 602 com Biange.Dra da UFPR, 
Para PI de AC e PII - 22/10(6Âª feira) de 13h Ã s 17h A Pedagogia do Espectador,
no AuditÃ³rio do Calouste Gulbenkian PraÃ§a XI, com Flavio Desgranges, Dr da USP
INSCRIÃ‡Ã•ES PELOS TELEFONES 2976-2335 OU 2353 COM ROSÃ‚NIA, ANGÃ‰LICA OU SR. 
MOISES.
OBS.: Professores de outras disciplinas interessados no tema "A Pedagogia do 
Espectador" serÃ£o bem-vindos como convidados/ouvintes. Procurar as 
coordenadoras de AC LÃªda ou Bete, direto no Calouste, no dia da palestra. NÃ£o 
necessita fazer inscriÃ§Ã£o.

InformaÃ§Ãµes enviadas por e-mail por Leda Aristides (coordenadora de Artes 
CÃªnicas da Coordenadoria TÃ©cnico PedagÃ³gica SME-RJ, junto com Bete Pinheiro)
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Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-de-artes-conexao-sme-rj-2010.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 23 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ 2010

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ NO CENTRO DE ARTE CALOUSTE GULBENKIAN, DIA 
22/10/2010
[FOTO]

INAUGURANDO A MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ 2010 NAZARETH MACHADO B. 
VASCONCELOS (COORDENADORIA DE EDUCAÃ‡ÃƒO/SME-RJ) E MARIA SOCORRO R. SOUZA 
(COORDENADORIA TÃ‰CNICO PEDAGÃ“GICA)

[FOTO]

Jacqueline Mac-Dowell, responsÃ¡vel pela linguagem Artes Visuais (Coordenadoria 
TÃ©cnico PedagÃ³gica SME-RJ), apresentando a proposta da Mostra
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Trabalhos de nossos alunos da rede realizados em suas aulas de Artes!
[FOTO]

[FOTO]

Todos queriam registrar este momento marcante para nossos alunos e professores!

[FOTO]

Trabalhos de qualidade realizados por crianÃ§as,  adolescentes, jovens, alunos 
da rede municipal de educaÃ§Ã£o do Rio

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Da esquerda para a direita:  profa. Marlice, Artes CÃªnicas, Prof. Dr. Flavio 
Desgranges, USP, e as  professoras coordenadoras da disciplina, LÃªda Aristides 
e Bete Pinheiro

[FOTO]

Professoras corujas das obras de seus alunos! E quem nÃ£o Ã©?

[FOTO]

Uma instalaÃ§Ã£o interativa!

[FOTO]

Jacqueline Mac-Dowell apresentando os trabalhos multimidias
[FOTO]

Jacqueline e Socorro abrindo oficialmente a Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ e 
falando sobre sua importÃ¢ncia para o ensino das artes na rede pÃºblica do 
municÃ-pio do Rio
[FOTO]

Socorro e a diretora do Centro de Arte Calouste Gulbenkian
[FOTO]

Elogios e promessas! Nossos alunos e professores merecem esta valorizaÃ§Ã£o!
[FOTO]
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Alunos da 7a. CRE, numa apresentaÃ§Ã£o de mÃºsica e danÃ§a!
[FOTO]

PlatÃ©ia atenta!
[FOTO]

Uma emoÃ§Ã£o sÃ³ ver nossas crianÃ§as atuando!
[FOTO]

[FOTO]

Talento e dedicaÃ§Ã£o!
[FOTO]

E muita alegria! ParabÃ©ns, alunos, professores e coordenadores (a direita, 
Luciano, EducaÃ§Ã£o Musical SME-RJ)!
[FOTO]

Registros, registros, registros!

: Acima, profÂª Marlice e o prof.Dr. Flavio Desgranges, da USP, que proferiu a 
Palestra "A Pedagogia do Espectador", no curso de FormaÃ§Ã£o em ServiÃ§o das 
Artes CÃªnicas.

[FOTO]

[FOTO]

Mais uma professora coruja das obras de seus alunos! E quem nÃ£o Ã©?
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Mais registros!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Na cÃ¢mera ou no celular, nÃ£o dÃ¡ pra deixar de registrar!
[FOTO]

[FOTO]

Jacqueline Mac-Dowell com professoras de Artes Visuais da rede! :)

Fotos: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
otimo!

 <COMENTÃRIOS>
gostaria de conversar com voces sobre uma divulgaÃ§ao do site , mas nao consigo 
achar o e mail de contato , voces poderiam entrar em contato comigo pelo 
artearaka@gmail.com
obrigado 
michel mendes

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, Michel! Enviei um e-mail pra vocÃª! Valeu o comentÃ¡rio! :)

 <COMENTÃRIOS>
Foram de alto nÃ-vel as apresentacÃµes exibidas na visita da Sra. SecretÃ¡ria de
EducaÃ§Ã£o ClÃ¡udia Costin e a fala dela sobre a questÃ£o das artes na 
educaÃ§Ã£o me permitiu antever novos rumos para a educaÃ§Ã£o no municÃ-pio do 
Rio de Janeiro. ImperdÃ-vel para os profs. da Ã¡rea. Confira no link (10min de 
duraÃ§Ã£o)
http://www.youtube.com/watch?v=pdiV-ysGhM0

 <COMENTÃRIOS>
Aqui relembrando as Mostras de Artes CÃªnicas, realizadas em diversas escolas 
municipais, nos teatros locais, as belÃ-ssimas oficinas para professores, no 
Calouste. A tÃ´nica das Mostras era a alta criatividade dos adolescentes, o 
esforÃ§o conjunto dos professores, para a grande alegria que inundava palco e 
platÃ©ia. ParabÃ©ns aos educadores de hoje, e pela permanÃªncia da Arte na 
EducaÃ§Ã£o. Severina do Carmo Silva - prof Artes CÃªnicas do Municipio RJ

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-do-rio-hoje-inauguracao-da.html

Página 1201



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 <TÃTULO>

CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROFESSORES DO RIO: HOJE, INAUGURAÃ‡ÃƒO DA MOSTRA DE ARTES

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

Profa. Marynete, uma das curadoras da Mostra: preocupaÃ§Ã£o estÃ©tica.

NÃƒO PERCAM! INAUGURAÃ‡ÃƒO HOJE, Ã€S 14 H. -  CALOUSTE GULBENKIAN
[FOTO]

Prof. Jabim, na curadoria, competÃªncia e comprometimento

CENAS DA MONTAGEM (21/10/2010). HOJE (22/10/2010), ESTAMOS, AGORA, PELA MANHÃƒ 
TERMINANDO OS DETALHES (EM BREVE MAIS FOTOS!)!

[FOTO]

Profa. Nora, vibrando na montagem da instalaÃ§Ã£o interativa de seus alunos
[FOTO]

Profa. Carla e prof. Marcelino, muito empenho pra tudo ficar perfeito!
[FOTO]

Profa. Jacqueline Mac Dowell, orientando a montagem
[FOTO]

MANHÃƒ DE 22/10/2010: PREPARATIVOS FINAIS...
[FOTO]

ETIQUETAS, LÃ‚MPADAS, RETOQUES DE TINTA, INSTALAÃ‡Ã•ES...
[FOTO]

Profa. Jacqueline, trocando as lÃ¢mpadas
[FOTO]

Página 1202



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
[FOTO]

Profa. Luciana Lima, colando as  etiquetas
[FOTO]

[FOTO]

Prof.Dr. Flavio Desgranges, da USP, profa. LÃªda e profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o
[FOTO]

Fotos: Jabim Nunes e  Imaculada ConceiÃ§Ã£o

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]

Página 1203



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sobre-curadoria-e-montagem-da-mostra-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SOBRE A CURADORIA E MONTAGEM DA MOSTRA DE ARTES VISUAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Professores,

NÃ£o foi possÃ-vel fazer a curadoria conforme o prometido por motivos especiais.
Mas, mesmo assim, estivemos no CIAD pela manhÃ£, depois, com Ana Maria no 
NÃºcleo de Arte de Copacabana e, na 2ÂºCRE, dia 13/10/10. Com Carla e Marynette,
na 1Âº e 3Âº Cre, dia 14/10. EntÃ£o, esta semana serÃ¡ curta e intensa. Solicito
colaboraÃ§Ã£o dos que estÃ£o no grupo de trabalho e daqueles que nÃ£o enviaram 
trabalhos de alunos.
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ROTEIRO DESTA SEMANA (18-22/10/2010)
2Âº feira dia 18- 7Âº CRE- 14h NÃºcleo de Arte Silveira Sampaio.
3Âº feira dia 19 - 2Âº CRE - 9h CIAD - Central do Brasil, 11h 1 Âº e 3 Âº CRE 
15h Calouste pintura dos suportes para exposiÃ§Ã£o
4Âº feira dia 20 - 6Âº, 8Âº, 9Âº e 10Âº CRE - a partir das 8h (estarei com o 
furgÃ£o da Secretaria, sÃ³ cabe duas pessoas, no caso eu e o motorista. 
AgradeÃ§o quem puder ir direto para a CRE).
5Âº feira dia 21 - Centro de Arte Calouste Gulbeinkian, montagem da ExposiÃ§Ã£o,
inicio as 8h.
6Âº feira, dia 22 - Centro de Arte Calouste Gulbenkian - 10h Retoques finais    
                         

ABERTURA OFICIAL DA MOSTRA DE ARTES VISUAIS:
6Âº feira, dia 22 - Centro de Arte Calouste Gulbenkian14h Abertura da Mostra

A coordenadoria TÃ©cnico PedagÃ³gica darÃ¡ declaraÃ§Ã£o para todos os 
professores que estiverem participando desta curadoria.

Sucesso!

Jacqueline Mac-Dowell (Artes Visuais: Coordenadoria TÃ©cnico PedagÃ³gica SME-RJ)

[FOTO]

InformaÃ§Ãµes enviadas por e-mail por Jacqueline Mac-Dowell

Imagens: trabalhos de AntÃ´nio Bokel

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
urgente-ainda-ha-vagas-para-oficina-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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 URGENTE! AINDA HÃ VAGAS PARA A OFICINA DE TEATRO: "O PROCESSO DO DRAMA" E PARA A
PALESTRA:"A PEDAGOGIA DO ESPECTADOR"!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Ainda hÃ¡ vagas para a Oficina "O Processo do Drama", que acontecerÃ¡ no dia 20 
de outubro de 8h as 12H  na UNI-RIO e para a palestra "A Pedagogia do 
espectador" no dia 22 de outubro as 13h no Centro de Artes  Calouste Gulbenkian,
as inscriÃ§Ãµes estÃ£o sendo feitas pelos telefones da SME-RJ: tel. 29762328 ou 
tel. 29762335

[FOTO]

InformaÃ§Ãµes e imagens enviadas por e-mail por Bete Pinheiro (coordenadora de 
Artes CÃªnicas da Coordenadoria TÃ©cnico PedagÃ³gica SME-RJ, junto com Leda 
Aristides)
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
isso Ã© de 2012?

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-de-avaliacao-artes-visuais.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de novembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ENCONTRO DE AVALIAÃ‡ÃƒO: ARTES VISUAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Ontem, dia 10 de novembro de 2010, Ã s 14h, no Centro de Artes Calouste 
Gulbenkian, tivemos nosso encontro de avaliaÃ§Ã£o da proposta de Artes visuais 
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da ConexÃ£o das Artes SME-RJ (Mostra de Arte, workshop, GTs, curadoria etc.).

[FOTO]

ApÃ³s as apresentaÃ§Ãµes e a avaliaÃ§Ã£o da proposta, sugestÃµes para o prÃ³ximo
ano...
[FOTO]
Ao final da reuniÃ£o, os professores participantes da formaÃ§Ã£o e da Mostra de 
Arte foram presenteados com o livro: ARTE/EDUCAÃ‡ÃƒO CONTEMPORÃ‚NEA: 
CONSONÃ‚NCIAS INTERNACIONAIS - Ana Mae Barbosa (org.) - que apresenta um 
panorama de pesquisas significativas no campo da Arte/EducaÃ§Ã£o. "A leitura 
deste livro - segundo Jacqueline Mac-Dowell -  Ã© uma 'provocaÃ§Ã£o intelectual'
contemporÃ¢nea para nÃ³s, professores".
[FOTO]

Material textual enviado por e-mail por Jacqueline Mac-Dowell

Fotos: Imaculada ConceiÃ§Ã£o e Jabim Nunes
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-de-encerramento-conexao-das.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de novembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ENCERRAMENTO DA MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ 2010

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

NÃ£o percam, no dia 22 de novembro de 2010, Ã s 14h, no Teatro Gonzaguinha, 
comemoraÃ§Ã£o de encerramento da ConexÃ£o das Artes SME-RJ/2010, com 
apresentaÃ§Ãµes de espetÃ¡culos de Artes CÃªnicas, DanÃ§a, MÃºsica e ExposiÃ§Ã£o
de Artes Visuais. PresenÃ§a de autoridades, convidados de InstituiÃ§Ãµes 
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representantes das linguagens, E/SUBE/CED-CT, CREs/GEDs, professores, diretores 
e alunos participantes dos trabalhos apresentados.

"Professores,

A programaÃ§Ã£o do dia 22 de novembro no Centro de Arte Calouste (Teatro 
Gonzaguinha), que terÃ¡ a presenÃ§a da Secretaria de EducaÃ§Ã£o serÃ¡ com 
apresentaÃ§Ãµes da Mostra de DanÃ§a (vencedores), Musica do FECEM (vencedores), 
fragmento de uma peÃ§a de teatro e a visitaÃ§Ã£o nossa exposiÃ§Ã£o (Artes 
Visuais), fechando o encontro com um coquetel.

Todos professores, diretores, coordenadores estÃ£o convidados. O horÃ¡rio serÃ¡ 
de 14hs as 15hs.

Jacqueline Mac-Dowell"

[FOTO]

Fotos: Eduardo Salabert

Texto enviado por e-mail: Jacqueline Mac-Dowell

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Este comentÃ¡rio foi removido pelo autor.
 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o fiquei sabendo que a exposiÃ§Ã£o ficou este tempo todo em cartaz e 
infelizmente nÃ£o poderei comparecer no encerramento, pois serÃ¡ no mesmo dia a 
abertura da exposiÃ§Ã£o de Arte na minha escola. Meus alunos perguntavam se 
tinha sido prorrogado e eu dizia que jÃ¡ tinha enviando um email perguntando a 
respeito disso, mas nÃ£o recebi nenhuma resposta. A principio ficaria apenas 5 
dias. Houve falha na comunicaÃ§Ã£o. 

Luciana Menz - Escola Municipal Rondon
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, Amigos da Rondon! OlÃ¡, Luciana Menz!
A exposiÃ§Ã£o de Artes Visuais terminou, de fato, no prazo indicado, a galeria, 
inclusive, jÃ¡ estÃ¡ com outra exposiÃ§Ã£o! As obras (de Artes Visuais) que 
ocupavam os espaÃ§os externos da galeria sÃ£o estas que ainda permanecem em 
exposiÃ§Ã£o. No dia 22, comemoraremos o encerramento de toda a proposta da 
Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ (DanÃ§a, MÃºsica, Teatro, Artes Visuais...) e 
algumas das obras (que ocupavam a galeria) tambÃ©m estarÃ£o expostas neste dia.

Um abraÃ§o!
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Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
Luciana, relendo sua postagem, observei que vocÃª disse ter enviado um email 
perguntando a respeito do tÃ©rmino da exposiÃ§Ã£o, porÃ©m, conferindo meus 
e-mails, vi que nÃ£o recebi... Se vocÃª nÃ£o tem meu e-mail, pode, sempre que 
precisar, deixar mensagens postadas aqui, no blog da ConexÃ£o das Artes SME-RJ.

Outro abraÃ§o! E sucesso na exposiÃ§Ã£o de sua escola! ParabÃ©ns pelo trabalho 
de seus alunos!

Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-de-encerramento-foi-um-sucesso.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de novembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ENCERRAMENTO DA MOSTRA 2010: SUCESSO!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]
 NO DIA 22/11/2010, COM A APRESENTAÃ‡ÃƒO DE DIVERSAS LINGUAGENS ARTÃSTICAS 

(PRODUÃ‡Ã•ES DE NOSSOS ALUNOS EM SUAS AULAS DE ARTES NA REDE), ENCERRAMOS 
OFICIALMENTE A MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ 2010
[FOTO]

FLASHS DO EVENTO...

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Alunos da rede prestigiando os colegas
[FOTO]

[FOTO]

Acima, professores de Artes da rede com os professores representantes das 
linguagens Artes CÃªnicas (LÃªda e Bete) e Artes Visuais (Jacqueline) junto Ã  
Coordenadoria TÃ©cnico-pedagÃ³gica da SME-RJ
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
  PARTICIPAÃ‡ÃƒO DA SECRETÃRIA DE EDUCAÃ‡ÃƒO DO MUNICÃPIO DO RIO DE JANEIRO, 

CLAUDIA COSTIN (ACIMA), E DE DIVERSOS SEGMENTOS LIGADOS Ã€ EDUCAÃ‡ÃƒO CARIOCA
[FOTO]

...MAIS FLASHS DO EVENTO...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Fotos: Luciana Lima, Eduardo Salambert, Jabim Nunes, Jacqueline Mac-Dowell, 
MÃ´nica Coropos

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novos-flashs-da-mostra-conexao-das.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de novembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REGISTROS DA MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ (ARTES CÃŠNICAS)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

MOSTRA REGIONAL DE ARTES CÃŠNICAS
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As Coordenadoras de Artes CÃªnicas  e o Grupo de Trabalho (GT) estÃ£o em pleno 
processo de Curadoria que indicarÃ¡ os 16 espetÃ¡culos que serÃ£o apresentados 
na Mostra Final, nos dias 18 e 19 de novembro, no Teatro Gonzaguinha, de 9h Ã s 
12h e de 14h Ã s 17h
[FOTO]

Flash da curadoria da Mostra Regional de Artes CÃªnicas da 4a.CRE
[FOTO]

[FOTO]

Alunos da profÂª Patricia Garcia (4a.CRE)
PeÃ§a: ApÃ³logo Brasileiro Sem VÃ©u de Alegoria - adaptaÃ§Ã£o (coletiva) do 
conto de AlcÃ¢ntara Machado.
[FOTO]

A lista dos 16 espetÃ¡culos da indicaÃ§Ã£o final sÃ³ sairÃ¡ dia 11/11/2010

[FOTO]

As Mostras Regionais de Artes CÃªnicas estÃ£o movimentando as 10 CREs, nos 
Ãºltimos dias, transformando as regiÃµes a que pertencem num verdadeiro 
movimento cultural. Alunos de Artes CÃªnicas da Rede, sob a orientaÃ§Ã£o de seus
respectivos professores estÃ£o Fazendo, Vendo e Entendendo o Teatro!
 ParabÃ©ns a todos!!!!
[FOTO]

NÃ£o percam, no dia 22 de novembro de 2010, Ã s 14h, no Teatro Gonzaguinha, a 
ComemoraÃ§Ã£o da ConexÃ£o das Artes, com apresentaÃ§Ãµes de espetÃ¡culos de 
Artes CÃªnicas, DanÃ§a, MÃºsica e ExposiÃ§Ã£o de Artes Visuais, participantes  e
indicados para a Mostra Final. PresenÃ§a de autoridades, convidados de 
InstituiÃ§Ãµes representantes das linguagens, E/SUBE/CED-CT, Cres/Geds, 
professores, diretores e alunos participantes dos trabalhos apresentados.

Material enviado por e-mail por LÃªda Aristides. Texto: LÃªda Aristides.
Fotos: "MÃ¡scaras": Eduardo Salambert (PET Antenor Nascente/6a.CRE); Cenas da 
peÃ§a: PatrÃ-cia Garcia (4a.CRE)
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]

Página 1217



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
video-encerramento-da-mostra-conexao.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de novembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 VÃDEO DO ENCERRAMENTO DA MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ/2010

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 VÃDEO ENCERRAMENTO DA MOSTRA CONEXÃƒO DAS ARTES SME-RJ/2010

DireÃ§Ã£o: Prof. Mauricio Sancho (NÃºcleo de Arte Copacabana)

[FOTO]

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Esse AMOR expresso nas Artes Ã© a chave para a educaÃ§Ã£o cristalina! GratidÃ£o 
total e reverÃªncia por este trabalho de luz!

Dividimos aqui nossa sincronia neste serviÃ§o! NamastÃª!
http://conscienciacristal.blogspot.com/2011/05/projeto-consciencia-cristal-educa
ndo.html

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
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<POSTAGEM>
experiencias-em-artes-i.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EXPERIÃŠNCIAS NO ENSINO DA ARTE (I)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Bill Viola

Ensino da arte: Um espaÃ§o poÃ©tico

Por Greice Cohn (Arte educadora)

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
Adorei o video! Precisamos ver, experimentar, conhecer o que Ã© feito, ter 
parÃ¢metros que nos ajudem a dinamizar nossas aulas e que colaborem de fato com 
um ensino efetivo das artes.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns! Lindo e emocionante! Ã‰ tÃ£o desafiador ser Arte-Educador, mas 
mostras q Ã© possÃ-vel. 

 <COMENTÃRIOS>
Agora Ã© que vi os comentÃ¡rios de vocÃªs aqui... 
Verdade, Hellen Claudia, Ã© tÃ£o desafiador se arte-educador!
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E Ã© importante, sim, Fabiana, compartilharmos nossas experiÃªncias e assim como
conhecermos os trabalhos de nossos colegas arte-educadores! Ã‰ um incentivo 
muito grande e uma excelente fonte de inspiraÃ§Ã£o!
Valeu, colegas! bjs! :)
Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
na-cultura-digital-tudo-se-re-cria.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"NA CULTURA DIGITAL, TUDO SE RE-CRIA?"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Vik Muniz

Debate: YouPix - Na cultura digital, tudo se re-cria?(*)

Baile ParangolÃ© (JoÃ£o Brasil)

(*) Link do vÃ-deo "Debate: YouPix: Na cultura digital, tudo se 
re-cria?":http://www.ustream.tv/recorded/12157385#utm_campaign=twitter.comutm_so
urce=12157385utm_medium=socialVer tambÃ©m: http://youpix.com.br/

(**) InformaÃ§Ãµes sobre a mÃºsica de JoÃ£o Brasil (vÃ-deo/YouTube):
WWW.MYSPACE.COM/JOAOBRASIL : "Meu baile-funk" homenagem a Caetano Veloso e seu 

Página 1223



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
livro "Verdade Tropical" e todo o movimento tropicalista.
MÃºsicas usadas - Samples list:
TropicÃ¡lia - Caetano Veloso
Zanzibar - Edu Lobo
Nega do cabelo duro - Luiz Caldas
Swing da cor - Daniela Mercury
Por trÃ¡s de brÃ¡s pina - Guinga
NÃ£o se acabou - JoÃ£o Donato
Biotech is Godzilla - Ratos de PorÃ£o
Panis et circenses - Mutantes
BocochÃª - Viniciu de Moraes e Baden Powell
DanÃ§ando Calypso - Calypso

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Estou adorando as postagens. Maravilhosas!!!!!!
AbraÃ§Ã£o, Marcelino.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sugestao-de-leitura.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SUGESTÃƒO DE LEITURA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

ARTE/EDUCAÃ‡ÃƒO CONTEMPORÃ‚NEA: CONSONÃ‚NCIAS INTERNACIONAIS
ANA MAE BARBOSA (org.)
SÃ£o Paulo: Cortez, 2010

"Nos Ãºltimos anos, o esforÃ§o de entendermos a Ã¡rea da Arte/EducaÃ§Ã£o ou 
Ensino da Arte em relaÃ§Ã£o com a cultura que nos cerca gerou estudos muito 
significativos, que estÃ£o publicados neste livro, que trata do ensino da Arte 
na escola fundamental e na Universidade, assim como da formaÃ§Ã£o de 
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professores." Ana Mae Barbosa

NOTA: Os professores de Artes da rede municipal de educaÃ§Ã£o do Rio que 
participaram dos workshops e da Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ/2010, foram 
presenteados com o livro.

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
experiencias-no-ensino-da-arte-ii.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 26 de fevereiro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EXPERIÃŠNCIAS NO ENSINO DA ARTE (II)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ProduÃ§Ã£o da oficina de pintura do prof. Jabim Nunes do NÃºcleo de Arte Grande 
Otelo agora em mais um novo espaÃ§o online!

ProduÃ§Ã£o 2010
[FOTO]

"Eu, Jabim Nunes, professor-orientador, e os alunos da oficina de pintura temos 
muita alegria em apresentar a vocÃªs, nossa produÃ§Ã£o do ano 2010, intitulada: 
Jardim BotÃ¢nico. Respirem fundo... Sintam o perfume da floresta! Percebam o 
canto dos pÃ¡ssaros, os tucanos sobre as imensas Ã¡rvores, a densidade da mata, 
a variedade de formas das diferentes espÃ©cies de plantas, os brilho do sol nas 
folhagens, os casulos, as borboletas ao nosso redor, os saquis que nos observam,
agarrados nos cipÃ³s da Mata AtlÃ¢ntica, o vento movimentando as folhas das 
Ã¡rvores, a vida da natureza que pulsa a cada instante... Sejam-Bem-Vindos! " 
(clique e entre no site).
NOTA: Postagem original do prof. Jabim Nunes para o NÃºcleo de Arte Grande Otelo
(21 de fevereiro de 2011): 
http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/2011/02/producao-2010.html
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Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-capacitacao-artes-visuais.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SEMANA DE CAPACITAÃ‡ÃƒO: ARTES VISUAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

MINICURSOS PARA PROFESSORES DE ARTES VISUAIS

DIAS: 8, 9 E 10 de fevereiro de 2011

Local: Nos dias 8 e 9 de fevereiro: Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica
Av. Paulo de Frontin com Av. Presidente Vargas - Cidade Nova.
No dia 10 de fevereiro: as oficinas de Artes Visuais acontecerÃ£o na 
UniverCidade - Rua GonÃ§alves Dias, 56 - Centro.

1Âº DIA: 8/fevereiro/2011 - terÃ§a feira
Turno ManhÃ£/tarde

PRIMEIRA ATIVIDADE:
HorÃ¡rio: 8h Ã s 9h45 - 1Âº atividade(manhÃ£)/13h Ã s 14h45 - 1 atividade(tarde)
Publico alvo: 300 professores Artes Visuais (em cada horÃ¡rio)
EspaÃ§o fÃ-sico: auditÃ³rio

PROGRAMAÃ‡ÃƒO:
1.Abertura da Semana - apresentaÃ§Ã£o do Projeto de CapacitaÃ§Ã£o para 
professores de Artes Visuais. Coordenadoria TÃ©cnica: Jacqueline Mac-Dowell
2.Retrospectiva 2010 - Oficinas com artistas; Mostra Estudantil; Mostra 
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ConsciÃªncia Negra; Artista convidado Escola FinlÃ¢ndia.
3.ApresentaÃ§Ã£o do Blog de Artes Visuais
4.Materiais GrÃ¡ficos:
Lauda de ApresentaÃ§Ã£o: apresentando os componentes da Equipe de coordenadoria 
TÃ©cnica da SME, endereÃ§o de emails, grupo de discussÃ£o, blog.
ProgramaÃ§Ã£o dos trÃªs dias;
Cadernos PedagÃ³gicos;
Textos para estudos.

RecepÃ§Ã£o:
Coffe Break 9h45(manhÃ£)
Coffe Break 14h45(tarde)

[FOTO]

SEGUNDA ATIVIDADE:
HorÃ¡rio 10h15 Ã s 12h - 2Âº atividade  - manhÃ£ / 15h15 Ã s 17h - 2Âº atividade
 - tarde
EspaÃ§o FÃ-sico: auditÃ³rios: 150 pessoas cada

PROGRAMAÃ‡ÃƒO:
1.Propostas para GT por CRE, formando grupos;
2.Textos para inicio de conversa.

Encerramento: 12h manhÃ£/ 17h tarde

[FOTO]

2Âº. Dia: 9/fevereiro/2011 - quarta feira

Turno: ManhÃ£/tarde
HorÃ¡rio:8h Ã s 12h / 13h Ã s 17h
Publico alvo: 300 professores Artes Visuais
EspaÃ§o FÃ-sico: AuditÃ³rio

PROGRAMAÃ‡ÃƒO:
Palestra Rosa Iavelberg, Tema: O Ensino e a Aprendizagem das Artes Visuais na 
Escola ContemporÃ¢nea

RecepÃ§Ã£o:
Coffe Break 9h45 Ã¡s 10h15 (manhÃ£)
Coffe Break 14h45 Ã¡s 15h15 (tarde)

Encerramento: 12h manhÃ£ / 17h tarde

[FOTO]

Página 1230



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

3Âº Dia: 10 /fevereiro/2011 - quinta feira
Turno: ManhÃ£ / tarde
EspaÃ§o FÃ-sico: 4 (quatro) salas de aula cada turno
HorÃ¡rio ManhÃ£:
1Âº horÃ¡rio - 8h Ã s 10h
2Âº horÃ¡rio - 10h Ã s 12h
Tarde:
1Âº horÃ¡rio - 13h Ã s 15h
2Âº horÃ¡rio - 15h Ã s 17h

Publico alvo:  300 professores Artes Visuais (para cada turno) divididos em 
quatro salas (75 professores por sala).

PROGRAMAÃ‡ÃƒO:
ApresentaÃ§Ã£o de Projetos, cadastros e materiais - Museus e Institutos
O professor realizarÃ¡ uma das oficinas dos blocos 1 ou 2. No segundo horÃ¡rio o
professor muda de sala indo para sua segunda oficina do outro bloco (inscriÃ§Ã£o
com antecedÃªncia). O professor deve escolher uma oficina de cada bloco.

Bloco 1
1Âº sala - Museu do Folclore
2Âº sala - PaÃ§o Imperial

Bloco 2
3Âº sala  - Arte na Escola
4Âº sala  - ItaÃº Cultural

Palestrantes: Especialistas das prÃ³prias InstituiÃ§Ãµes.

RecepÃ§Ã£o:
Coffe Break: 9h45 Ã¡s 10h15  manhÃ£
Coffe Break: 14h45 Ã¡s 15h15 tarde

Encerramento: 12h manhÃ£ / 17h tarde

[FOTO]

InformaÃ§Ãµes por e-mail: Jacqueline Mac-Dowell (Coordenadoria TÃ©cnica SME-RJ)
Imagens: trabalho dos alunos da Profa. Luciana Menz: E.M. Rondon; fotografias 
dos alunos do prof. Eduardo Salambert: PET Antenor Nascente; cena de uma 
animaÃ§Ã£o dos alunos da profa. Imaculada ConceiÃ§Ã£o: E.M. Mario Piragibe; 
trabalho dos alunos do prof. Jabim Nunes e desenho no computador de aluna da 
profa.Luciana Lima: NÃºcleo de Arte Grande Otelo

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>
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Obrigada, Imaculada!

Sempre facilitando nossa vida com carinho e competÃªncia.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-capacitacao-artes-visuais_12.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 12 de fevereiro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ARTES VISUAIS SEMANA DE CAPACITAÃ‡ÃƒO 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

1Âº DIA: 8/fevereiro/2011  - quarta-feira (Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica)

[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o do Projeto de CapacitaÃ§Ã£o para professores de Artes Visuais por
Jacqueline Mac-Dowell (Coordenadoria TÃ©cnico-pedagÃ³gica SME-RJ)

[FOTO]

[FOTO]
Professores tomam a palavra...
[FOTO]
...reivindicaÃ§Ãµes, sugestÃµes...
[FOTO]
...propostas, ideias...
[FOTO]
O auditÃ³rio ficou lotado (nos dois horÃ¡rios) com a presenÃ§a significativa dos
professores de Artes Visuais da rede!

[FOTO]
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Um livro de Artes... Os professores presentes receberam o catÃ¡logo de Henry 
Moore - uma retrospectiva / PaÃ§o Imperial

[FOTO]
Credenciamento...
[FOTO]

[FOTO]

2Âº. Dia: 9/fevereiro/2011 - quarta feira (Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica)

[FOTO]

Palestra com a pesquisadora e arte-educadora Rosa IavelbergTema: O Ensino e a 
Aprendizagem das Artes Visuais na Escola ContemporÃ¢nea

[FOTO]

[FOTO]

3Âº Dia: 10/fevereiro/2011 - quinta feira (UniverCidade/Centro)
ApresentaÃ§Ã£o de Projetos - Museus e Institutos - com especialistas da 
prÃ³prias instituiÃ§Ãµes

INSTITUTO ARTE NA ESCOLA

[FOTO]
Greice Cohn apresentado a proposta...

[FOTO]

ITAÃš CULTURAL

[FOTO]
Cristiane Muniz apresentando a proposta...

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

MUSEU DO FOLCLORE

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Ana Cretom apresentando a proposta...

[FOTO]

PAÃ‡O IMPERIAL

[FOTO]
Proposta apresentada por Alayde...

[FOTO]

NOTA: JÃ¡ se encontram na SME-RJ os livros (Rumos - ItaÃº Cultural) que serÃ£o 
enviados aos professores de Artes Visuais que participaram da capacitaÃ§Ã£o 
2011.

Imagens: capturadas da Internet e fotos de Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

Postado por Imaculada CoceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>
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OlÃ¡ Imaculada, agora os professores de Artes Visuais da 8Âª Cre tem um blog:

http://professores8cre.blogspot.com

Beijos

Luciana Menz
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡, Luciana! Em breve, postarei aqui no ConexÃ£o das Artes SME-RJ esta 
excelente iniciativa dos professores de Artes Visuais da 8a.CRE! ParabÃ©ns! 
Muito interessante (e bonito) o blog de vocÃªs! JÃ¡ estou divulgando no Facebook
do Rioeeduca.net!

Beijos! :)

Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-dos-professores-de-artes-8acre.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BLOG DOS PROFESSORES DE ARTES 8Âª CRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

CLIQUEM NO LINK ABAIXO DA IMAGEM DE VIK MUNIZ E VISITEM O BLOG DOS PROFESSORES 
 DE ARTES PLÃSTICAS DA 8a.CRE! 

[FOTO]

http://professores8cre.blogspot.com/

EXCELENTE INICIATIVA!  PARABÃ‰NS!
[FOTO]
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InformaÃ§Ãµes enviadas por Luciana Menz (E.M. Rondon/8a.CRE)
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
Um espaÃ§o para discussÃ£o, divulgaÃ§Ã£o de cursos, palestras, exposiÃ§Ãµes, 
para troca de materiais, sugestÃµes de trabalho, etc. 

Vamos aproveitar este espaÃ§o!
 <COMENTÃRIOS>

O Blog serÃ¡ Ãºtil para repassar as  informaÃ§Ãµes pertinentes as artes visuais 
, aproximar  os professores e estabelecer elos mais forte entre eles.Tanto na 
troca de experiÃªncias de prÃ¡ticas pedagÃ³gicas, bem como na interaÃ§Ã£o  e 
divulgaÃ§Ã£o dos trabalhos e pesquisas . Uma iniciativa inovadora!ParabÃ©ns!

 <COMENTÃRIOS>
aproveitando o espaÃ§o para pedir o apoio de todos vcs. Por um nÃºcleo de arte 
na 8ÂªCRE. Abs Camila Marchon

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 17 de marÃ§o de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

CONVITE PARA FORMAÃ‡ÃƒO DE PROFESSORES

O Educativo da FundaÃ§Ã£o Bienal de SÃ£o Paulo em parceria com o Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro tem o prazer de lhe convidar para a FormaÃ§Ã£o em Arte
ContemporÃ¢nea. Esse encontro Ã© decorrente do projeto 29Âª Bienal de SÃ£o Paulo
- Obras Selecionadas, na qual serÃ£o expostas obras que fizeram parte da mostra 
em SÃ£o Paulo.
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A FormaÃ§Ã£o em Arte ContemporÃ¢nea tem como principal objetivo discutir 
questÃµes da arte contemporÃ¢nea e seu ensino, alÃ©m de apresentar os conceitos 
da 29Âª ediÃ§Ã£o. Este encontro Ã© destinado a professores, educadores de 
organizaÃ§Ãµes nÃ£o-governamentais e profissionais da educaÃ§Ã£o em geral.

Data da FormaÃ§Ã£o: 19 de MarÃ§o de 2011.
Local: Cinemateca do Museu de Arte Moderna - Av. Infante Dom Henrique 85, Parque
do Flamengo
HorÃ¡rio: 13h Ã s 15h30

[FOTO]

Clique aqui para realizar sua inscriÃ§Ã£o para a FormaÃ§Ã£o de Professores: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=pt_BRformkey=dFNxWjZYYUkzZEFhYlMwTlp
LOXVNWlE6MQndplr=1#gid=0

Outras informaÃ§Ãµes:
NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte
Contato: 55 21  2240 4948

[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
convite-para-formacao-de-professores-o.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 16 de marÃ§o de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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CONVITE PARA FORMAÃ‡ÃƒO DE PROFESSORES

O Educativo da FundaÃ§Ã£o Bienal de SÃ£o Paulo em parceria com o Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro tem o prazer de lhe convidar para a FormaÃ§Ã£o em Arte
ContemporÃ¢nea. Esse encontro Ã© decorrente do projeto 29Âª Bienal de SÃ£o Paulo
- Obras Selecionadas, na qual serÃ£o expostas obras que fizeram parte da mostra 
em SÃ£o Paulo.

A FormaÃ§Ã£o em Arte ContemporÃ¢nea tem como principal objetivo discutir 
questÃµes da arte contemporÃ¢nea e seu ensino, alÃ©m de apresentar os conceitos 
da 29Âª ediÃ§Ã£o. Este encontro Ã© destinado a professores, educadores de 
organizaÃ§Ãµes nÃ£o-governamentais e profissionais da educaÃ§Ã£o em geral.

Data da FormaÃ§Ã£o: 19 de MarÃ§o de 2011.
Local: Cinemateca do Museu de Arte Moderna - Av. Infante Dom Henrique 85, Parque
do Flamengo
HorÃ¡rio: 13h Ã s 15h30

[FOTO]

Clique aqui para realizar sua inscriÃ§Ã£o para a FormaÃ§Ã£o de Professores: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=pt_BRformkey=dFNxWjZYYUkzZEFhYlMwTlp
LOXVNWlE6MQndplr=1#gid=0

Outras informaÃ§Ãµes:
NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte
Contato: 55 21  2240 4948

[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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encontros-multissensoriais-mam-rj.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Encontros Multissensoriais - MAM-RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Encontros Multissensoriais (*1)

O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, atravÃ©s do NÃºcleo Experimental de 
EducaÃ§Ã£o e Arte, inaugura dia 26 de marÃ§o de 2011 o programa Encontros 
Multissensoriais, que reunirÃ¡ pessoas cegas entre os visitantes para a partilha
e a troca de experiÃªncias em torno de obras do acervo do museu. A idÃ©ia Ã© 
promover encontros que explorem diferentes capacidades e limitaÃ§Ãµes 
sensoriais, envolvendo nÃ£o apenas a visÃ£o, mas tambÃ©m o tato, a audiÃ§Ã£o e o
olfato. Os encontros serÃ£o realizados no Ãºltimo sÃ¡bado de cada mÃªs, sempre 
Ã s 15h. O ingresso Ã© gratuito para o deficiente visual e um acompanhante.

Com os Encontros Multissensoriais, o MAM dÃ¡ inÃ-cio a um programa de 
acessibilidade para pessoas com deficiÃªncia visual. O programa Ã© desenvolvido 
atravÃ©s de colaboraÃ§Ã£o entre o NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte do 
MAM e o NÃºcleo de Pesquisa CogniÃ§Ã£o e Coletivos do Programa de 
PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em Psicologia da UFRJ (NUCC). Os coordenadores do programa sÃ£o
Guilherme Vergara, que coordena o NÃºcleo Experimental e o Instituto Mesa, e a 
Professora VirgÃ-nia Kastrup (NUCC/UFRJ), pÃ³s-doutorada no tema, que desenvolve
hÃ¡ oito anos uma pesquisa sobre arte e deficiÃªncia.

EstÃ¡ sendo criada uma agenda de atividades regulares acessÃ-veis a pessoas 
cegas, visando formaÃ§Ã£o deste tipo de pÃºblico. Num primeiro momento, os 
Encontros Multissensoriais serÃ£o realizados como parte do projeto TerritÃ³rio 
Descoberto, que ocorre na Ã¡rea externa do MAM. Ao reunir um grupo de pessoas 
cegas entre os visitantes, a idÃ©ia Ã© estimular a experiÃªncia tÃ¡til e 
multissensorial. O projeto visa o contato e a descoberta do territÃ³rio em sua 
dimensÃ£o espacial, material e semiÃ³tica atravÃ©s da exploraÃ§Ã£o das obras 
expostas e dos Jardins de Burle Marx.

Num segundo momento, a proposta Ã© a criaÃ§Ã£o de um percurso tÃ¡til no MAM, por
meio da seleÃ§Ã£o de obras que oferecem interesse e condiÃ§Ãµes de 
acessibilidade pelo pÃºblico deficiente visual. A seleÃ§Ã£o das obras serÃ¡ 
realizada tendo em vista caracterÃ-sticas especÃ-ficas que podem despertar o 
interesse do pÃºblico deficiente visual, bem como o atendimento a condiÃ§Ãµes de
conservaÃ§Ã£o especificadas pelo setor de museologia do MAM.
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ServiÃ§o: Encontros Multissensoriais
Dia 26 de marÃ§o | 15h00
Ingresso gratuito para o deficiente visual e um acompanhante.

NOTA

(*1) Postagem original de 22 de marÃ§o de 2011 - NÃšCLEO EXPERIMENTAL DE 
EDUCAÃ‡ÃƒO E ARTE - MAM-RJ - 
http://nucleoexperimental.blogspot.com/2011/03/encontros-multissensoriais.html

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-artistas-cor-de-rosa-choque.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROFESSORES ARTISTAS: "COR DE ROSA CHOQUE"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A professora Marynet Martins (que leciona numa escola na paradisÃ-aca Ilha de 
PaquetÃ¡) participa da coletiva COR DE ROSA CHOQUE (de 26 de marÃ§o a 1 de 
abril), uma realizaÃ§Ã£o Zona Oculta. ESPAÃ‡O CULTURAL CEDIM HELONEIDA STUART - 
rua Camerino, 51, Centro, RJ. InauguraÃ§Ã£o: 26 de marÃ§o, sÃ¡bado, Ã s 17 
horas.

[FOTO]

"Este ano, o Zona Oculta propÃµe uma abordagem diferenciada para a ocupaÃ§Ã£o 

Página 1246



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
deste EspaÃ§o Cultural, onde o conjunto das obras formarÃ¡ uma grande 
instalaÃ§Ã£o ou uma obra maior que chamaremos de COR DE ROSA CHOQUE. Nosso 
objetivo Ã© fazer com que os artistas, na diversidade de suas linguagens e na 
contemporaneidade do pensamento, criem uma obra maior que fale do gÃªnero 
mulher." (1) (2)

NOTAS:
(1) 
http://redenami.com/index.php/pt/blog-rede-nami/45-eventos/111-zona-oculta-cor-d
e-rosa-choque.html
(2) 
http://www.anarkiaboladona.com/index.php/pt/exposicoes/151-zona-oculta-cor-de-ro
sa-choque.html
(3) Ainda: LABORATÃ“RIO DE ESTUDOS DO GÃŠNERO / IFCS-UFRJ: 
http://legufrj.blogspot.com/2011/01/convocatoria-zona-oculta.html
(4) Visitem ainda a outra exposiÃ§Ã£o, A CARA DO RIO (atÃ© 03/04/2011), de que 
participa Marynet Martins (cliquem na imagem abaixo):

[FOTO]

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Infelizmente nÃ£o pude visitar a exposiÃ§Ã£o do Artista - Professor Pablo, mas 
jÃ¡ vi a apresentaÃ§Ã£o de seus trabalhos no curso que fizemos juntos. SÃ£o 
maravilhosos!!!! ParabÃ©ns Pablito!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-artistas-des-objetos.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROFESSORES ARTISTAS: "DES OBJETOS"
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

O professor Jabim Nunes de Souza (NÃºcleo de Arte Grande Otelo/6a.CRE) nos 
enviou informaÃ§Ãµes a respeito de mais um colega artista plÃ¡stico, professor 
da rede: PABLO DAS OLIVEIRAS, que leciona no NÃºcleo de Arte Albert 
Einstein/Barra, 7a CRE. 
Leiam o que Lucimar Souza escreve sobre seu trabalho e sobre sua atual 
exposiÃ§Ã£o no blog Konzept http://www.konzeptartecultura.blogspot.com/ :

"DES OBJETOS

d e S   O B J E T O S
Pablo das Oliveiras

O trabalho de Pablo das Oliveiras Ã© resultado de seu entendimento de que 
vivemos em um mundo onde nada Ã© inesgotÃ¡vel ou permanente. Para dar sentido ao
que julga ser uma perversÃ£o do capitalismo, apropria-se dos objetos industriais
descartados e transforma-os em outros, cuja utilidade Ã© provocar reflexÃ£o e 
transformar a materialidade objetiva em percepÃ§Ã£o subjetiva.

'O que Ã© essencial e deve ser mantido?'
'O que Ã© fundamental e possÃ-vel de ser transformado?'

Alguns dos caminhos para buscar respostas a tais indagaÃ§Ãµes podem ser 
trilhados na reflexÃ£o sobre o trabalho de Pablo das Oliveiras."
Lucemar de Souza (1)

Local: Annex Galeria de Arte
Abertura: 12 de marÃ§o de 2011, sÃ¡bado, Ã s 19h
VisitaÃ§Ã£o: 13 de fevereiro a 06 de abril
Quartas, quintas e domingos, das 10 Ã s 19h
Sextas e sÃ¡bados das 10 Ã s 20h
EndereÃ§o: Konzept / Annex Galeria de Arte
Comary Shopping Center - 3o Piso - Loja 317
PÃ§a. Higino da Silveira, 161
Alto TeresÃ³polis

NOTA:
(1) KONZEPT - MULTI ESPAÃ‡O PARA ARTE E CULTURA: 
http://www.konzeptartecultura.blogspot.com/

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Sou testemunha presencial da arte e da vida deste muito especial amigo: O Pablo 
das Oliveiras.
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Wellington Guaranny

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-festival-audiovisual-da-rede-sme-rj.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1 FESTIVAL AUDIOVISUAL DA REDE SME-RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

PRORROGADAS ATÃ‰ O DIA 15 DE ABRIL (2011) AS INSCRIÃ‡Ã•ES DO 1 FESTIVAL 
AUDIOVISUAL DA REDE PÃšBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO DO RIO DE JANEIRO

Foram prorrogadas, atÃ© o dia 15 de abril, as inscriÃ§Ãµes para o IFestival 
Audiovisual de Rede PÃºblica Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio deJaneiro, evento 
que acontece na cidade carioca de 4 a 11 de novembrode 2011. 
Para participar, basta enviar uma cÃ³pia em DVD do filme e umacÃ³pia em CD de 
uma imagem representativa da pelÃ-cula, no formato jpeg,com 300 dpi de 
resoluÃ§Ã£o, para a GerÃªncia MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o daSecretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro (SME), localizadana Rua Afonso Cavalcanti, 455, 
4Âº. andar, sala 423, na Cidade Nova. Ã‰necessÃ¡rio encaminhar, junto com o 
material, a ficha de inscriÃ§Ã£o queencontra-se em anexo. 
O 1 Festival Audiovisual de Rede PÃºblica Municipal de EducaÃ§Ã£o do Riode 
Janeiro tem como objetivo divulgar as produÃ§Ãµes audiovisuais dealunos da Rede 
PÃºblica Municipal do Rio de Janeiro e promover um fÃ³rumde reflexÃ£o e debate 
sobre os conteÃºdos da produÃ§Ã£o audiovisual,ampliando o campo de visibilidade 
da diversidade de culturas eidentidades da cidade.
Na programaÃ§Ã£o do festival, estÃ¡ prevista a exibiÃ§Ã£o de filmesproduzidos 
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por professores e alunos da Rede PÃºblica Municipal do Riode Janeiro.

InformaÃ§Ãµes:
AdelaÃ-de LÃ©oGerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o-SME/RJ(21)2976-2318(21)2976-2319

NOTA:InformaÃ§Ãµes recebidas de AdelaÃ-de LÃ©o (GerÃªncia de MÃ-dia 
EducaÃ§Ã£o-SME/RJ) via e-mail

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
6-milhoes-de-outros-video-exposicao.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 6 MILHÃ•ES DE OUTROS: VÃDEO-EXPOSIÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

6 bilhÃµes de Outros: vÃ-deo-exposiÃ§Ã£o chega a SÃ£o Paulo

Novo projeto do fotÃ³grafo e cineasta Yann Arthus Bertrand expÃµe, no MASP, 
vÃ-deos com depoimentos de pessoas de todo o mundo sobre questÃµes da vida, 
incluindo as mudanÃ§as climÃ¡ticas

Marina Franco - EdiÃ§Ã£o: MÃ´nica Nunes
Planeta SustentÃ¡vel (*1)

O fotÃ³tgrafo e ambientalista francÃªs Yann Arthus Bertrand ficou conhecido por 
clicar imagens aÃ©reas de diversos locais do planeta, como o Porto de Mopti 
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(Mali) ou o manguezal em forma de coraÃ§Ã£o na Nova CaledÃ´nia, ambas reunidas 
no livro A Terra Vista do Alto e abordadas no documentÃ¡rio Nosso Planeta, Nossa
Casa, de 2009. Se sempre quis mostrar a Terra em imagens panorÃ¢micas, em seu 
novo projeto - 6 bilhÃµes de Outros* - Bertrand focou na intimidade das pessoas.

O fotÃ³grafo, com apoio de sua fundaÃ§Ã£o GoodPlanet*, idealizou o novo projeto 
para o qual, durante cinco anos, repÃ³rteres filmaram depoimentos de mais de 
cinco mil pessoas em 78 paÃ-ses sobre questÃµes como felicidade, amor, medos, 
sofrimentos ou o sentido que dÃ£o Ã  vida. As mudanÃ§as climÃ¡ticas, percebidas 
nos quatro cantos do mundo, tambÃ©m estÃ£o presentes no filme. Pessoas de 
culturas, crenÃ§as, ocupaÃ§Ãµes e etnias diferentes, como um agricultor afegÃ£o,
um pescador brasileiro ou uma lojista chinesa, responderam a mais de quarenta 
perguntas. As entrevistas contaram com a seleÃ§Ã£o e ediÃ§Ã£o dos cineastas 
Sibylle dOrgeval e Baptiste Rouget-Luchaire.

O resultado desses registros jÃ¡ foi visto por mais de 3,5 milhÃµes de pessoas 
nos Ãºltimos dois anos. 6 bilhÃµes de Outros foi exibido em paÃ-ses da Europa e 

 Ãsia e, agora, chega ao Brasil. A mostra foi inaugurada ontem, apenas para 
convidados, no MASP - Museu de Arte de SÃ£o Paulo Assis Chateaubriand, onde fica
atÃ© o dia 10 de julho. Com o objetivo de criar um clima intimista e provocar 
reflexÃ£o e emoÃ§Ã£o, os vÃ-deos sÃ£o exibidos em oito tendas inspiradas nas 
habitaÃ§Ãµes dos nÃ´mades mongÃ³is.

Os entrevistados se dirigem para a cÃ¢mara, sem intervenÃ§Ã£o dos repÃ³rteres, e
parecem conversar diretamente com os expectadores. Cria-se, assim, um laÃ§o de 
intimidade e identificaÃ§Ã£o humana. Esse projeto serve para identificarmos o 
que acontece com a humanidade no mundo todo, afirma uma senhora de Madagascar, 
entrevistada pelo projeto. 
Assista a alguns depoimentos no trailler, abaixo: 

Em outras duas salas, os visitantes tambÃ©m podem assistir a um making of da 
exposiÃ§Ã£o... leia mais...

NOTAS:
(1) Planeta SustentÃ¡vel - link para a postagem aqui citada: 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cultura/6-bilhoes-outros-video-ex
posicao-chega-sp-625442.shtml
(2) Site do projeto: 6 MilhÃµes de Outros: http://www.6milliardsdautres.org/
(3) Veja ainda: GoodPlanet.orghttp://www.goodplanet.org/

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
artes-na-em-rondon.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ARTES NA E.M. RONDON

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NOVA PROPOSTA DE ARTE EDUCAÃ‡ÃƒO DE LUCIANA MENZ PARA 2011

[FOTO]

Trabalho de Releitura - E.M. Rondon - Professora Luciana Menz(*)

No blog da E.M. Rondon, encontrei estes dois vÃ-deos editados pela professora 
Luciana Menz. Um deles foi construÃ-do pela prÃ³pria Luciana como ferramenta 
didÃ¡tica; o outro, mostra uma primeira produÃ§Ã£o de seus alunos dentro da 
proposta para este ano. 
"Este trabalho faz parte do Projeto 'Quadros Animados: Um passeio pela histÃ³ria
de nossa cultura'. AtÃ© o final do ano, os alunos irÃ£o fazer animaÃ§Ãµes de 
pinturas brasileiras, transformando uma imagem estÃ¡tica em movimento" - escreve
Luciana Menz, no blog(*).

RELEITURAS"O vÃ-deo explica o que Ã© releitura".

RELEITURAS DOS ALUNOS DA RONDON"Este vÃ-deo mostra os trabalhos de releitura dos
alunos da E. M. Rondon . Os educandos aprenderam o que era releitura para depois
realizar uma. Esta atividade faz parte do projeto "Quadros Animados", que serÃ¡ 
desenvolvido no ano de 2011".

NOTA:
(*) A postagem original Ã© do blog "Professores de Artes PlÃ¡sticas 8Âª CRE": 
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http://professores8cre.blogspot.com/

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]

Página 1257



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
don-quixote-nas-bodas-de-comacho-ufrj.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Don Quixote nas bodas de Comacho UFRJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Don Quixote nas bodas de Comacho abre temporada de Ã³pera na Universidade 
(Escola de MÃºsica / UFRJ)

Escrito por Maria Celina Machado
Material extraÃ-do do site da Escola de MÃºsica da UFRJ (*1)

Don Quixote nas bodas de Comacho, do compositor barroco alemÃ£o George Philipp 
Telemann (1681-1767), foi a escolhida para inaugurar a Ã“pera na UFRJ em 2011. 
JÃ¡ estÃ£o confirmadas quatro rÃ©citas no SalÃ£o Leopoldo Miguez,  nos dias 12, 
13, 14 e 15 de maio e outra no auditÃ³rio do Centro de Tecnologia do FundÃ£o, em
18 de maio. Em 02 de junho, serÃ¡ a vez de NiterÃ³i, e no dia 16, o projeto 
chega a PetrÃ³polis, ampliando, este ano, a itinerÃ¢ncia. Ainda estÃ£o previstas
apresentaÃ§Ãµes na UERJ e em Campos.

Os professores Marcelo Fagerlande, da EM, e JosÃ© Henrique Moreira, do curso de 
DireÃ§Ã£o Teatral da Escola de ComunicaÃ§Ã£o (ECO), serÃ£o responsÃ¡veis pela 
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direÃ§Ã£o musical e cÃªnica, respectivamente. Com participaÃ§Ã£o da Orquestra 
SinfÃ´nica da UFRJ, a Ã³pera contarÃ¡ tambÃ©m com o prÃ³prio Fagerlande e com 
Clara Albuquerque nos cravos, Bruno Correia na tiorba, Guilherme Barroso no 
alaÃºde e Eduardo Antonello na viola de gamba. A mÃºsica Ã© linda e de fÃ¡cil 
absorÃ§Ã£o pelo pÃºblico, comenta Fagerlande. Don Quixote e Sancho PanÃ§a sÃ£o 
testemunhas de uma histÃ³ria de amor entre pastores. Ã‰ um episÃ³dio muito leve,
reforÃ§a JosÃ© Henrique, acrescentando que, com um ato, a apresentaÃ§Ã£o terÃ¡ 
duraÃ§Ã£o de uma hora, o que Ã© um tempo bom, adequado ao trabalho.

O diretor artÃ-stico da Escola, Eduardo Biato, salienta que, mais uma vez, a 
iniciativa congrega alunos, professores e funcionÃ¡rios de trÃªs unidades. No 
elenco, hÃ¡ estudantes da Escola de MÃºsica e tambÃ©m da ComunicaÃ§Ã£o. EstarÃ£o
em cena 15 cantores, sendo sete solistas e oito no coro, e tambÃ©m seis atores, 
alunos do Curso de DireÃ§Ã£o Teatral. Os solistas sÃ£o: Fernando Alves, Don 
Quixote; Leandro Costa, Sancho Panza; Andre Luiz de Souza, Basilio; Paola 
Soneghetti, QuitÃ©ria; Julia Anjos, GrisÃ³stomo; Bruno dos Anjos Pimentel, 
Pedrillo e Luan Goes, Comacho. Os cenÃ¡rios e figurinos, preparados pela Escola 
de Belas Artes (EBA), jÃ¡ estÃ£o bem adiantados, avisa JosÃ© Henrique. A 
coreografia serÃ¡ da ECO, que tambÃ©m participa da produÃ§Ã£o, juntamente com 
funcionÃ¡rios da EM. Considerada uma das mais bem sucedidas experiÃªncias de 
ensino e extensÃ£o, Ã© um trabalho da Universidade em todos os sentidos, 
ressalta JosÃ© Henrique (leia mais em...).

Sinopse da Ã“pera

A histÃ³ria se passa em uma aldeia. Enquanto percorrem a estrada, Don Quixote e 
Sancho Panza discutem sobre os valores de um verdadeiro herÃ³i e recordam suas 
aventuras. Um grupo de pastores se aproxima e Quixote jÃ¡ vislumbra uma nova 
aventura. Dois jovens, Pedrillo e GrisÃ³stomo, se apresentam e contam aos 
viajantes o casamento entre o rico Comacho e a bela QuitÃ©ria. Don Quixote 
retruca dizendo que nenhuma mulher pode ser mais bela do que sua Dulcineia e se 
dispÃµe a enfrentar aquele que discordar. Os pastores, entÃ£o, perguntam quem 
sÃ£o os dois viajantes e ouvem: o fidalgo cavaleiro Don Quixote de la Mancha com
seu fiel cavalo Rocinante e Sancho Panza e seu burrico Gris.

GrisÃ³stomo, entÃ£o, se lembra que, enquanto todos estÃ£o em festa e alegres, 
hÃ¡ alguÃ©m que sofre com o casamento. Diz tratar-se de BasÃ-lio, que ama 
QuitÃ©ria desde crianÃ§a. Esta, por sua vez, casarÃ¡ com Comacho por sua riqueza
(leia mais...).

NOTA:
(1) Escola de MÃºsica da UFRJ: http://www.musica.ufrj.br/
link para a postagem: 
http://www.musica.ufrj.br/index.php?option=com_contentview=articleid=702:don-qui
xote-nas-bodas-de-camacho-abre-temporada-de-opera-na-universidadecatid=55:destaq
uesItemid=86
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Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
experiencias-no-ensino-da-arte-iii.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EXPERIÃŠNCIAS NO ENSINO DA ARTE (III)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Proposta de trabalho da professora Carla Regina da E. M. Professor Gilberto 
Bento / 9a.CRE neste primeiro semestre de 2011 (*).
"Acredito na arte como produÃ§Ã£o de sentido! A arte de viver Ã© a forma de 
executar com habilidade e imaginaÃ§Ã£o o exercÃ-cio do dia a dia, e encontrar o 
espaÃ§o e o territÃ³rio da alegria."

[FOTO]
Trabalho inspirado na marchinha de carnaval "Olha a cabeleira do ZezÃ©"

[FOTO]

"A Escola Municipal Professor Gilberto Bento acolheu o ano letivo de 2011 de 
braÃ§os abertos, em um ato prÃ³prio de afeto, de cuidar, de dar colo com 
desprendimento, espontaneidade e espirituosa manifestaÃ§Ã£o de alegria."
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[FOTO]
Professora Carla, Ã  direita da foto, abraÃ§ada pelo trabalho "Colo"

"O mural feito em forma feminina e braÃ§os gigantes, preenchidos pelos alunos de
bolinhas de jornal, pode ser manipulados pelas turmas, que podem percebem-se 
envolvidos e protegidos, serve para dimensionar a escola como um espaÃ§o de 
interaÃ§Ã£o e de vivencias de aprendizagem significativa."

[FOTO]
Trabalho inspirado na obra de J. Carlos

"Alegria e espontaneidade que faz pensar o sentido terapÃªutico da arte Ã© a 
tese dos trabalhos com a proximidade do carnaval."
"Analise das obras de J. Carlos: Os personagens do carnaval carioca, assim como 
as formas sutis e belas das mulheres que comovem e confirmam a identidade de 
nossa cidade como um verdadeiro palco. E assim pensar e comemorar o aniversario 
do Rio de Janeiro. Identificar o genial cartunista, ilustrador, poeta do humor 
carioca, artista sensÃ-vel aos detalhes da sociedade daquela Ã©poca. E Como as 
riquezas de detalhes suas charges marcam o ritmo da festa a beleza da cidade. Os
desenhos de pierrÃ´s colombinas, malandros , foliÃµes e defensores de um tempo 
que atravÃ©s do talento e versatilidade de J. Carlos idealizamos um espÃ-rito de
harmonia e romantismo. Esses personagens mascaram os sonhos e fantasias com 
muito glamour e muita arte. 'Eita carioca danado!'d"

"Contextualizar as Artes como elo de motivaÃ§Ã£o e reflexÃ£o do aluno em 
direÃ§Ã£o Ã  sua autonomia, Ã© uma maneira de despertar para as formas de 
apreender e aprender de fato."

"Os alunos PEJA adoraram entender o significado do carnaval, sua histÃ³ria. 
ApÃ³s explanaÃ§Ã£o e debate com a professora de artes, entenderam esta pratica 
festiva como parte de um conjunto de manifestaÃ§Ãµes do povo, cultura popular, 
assim como tambÃ©m um elemento para a industria turÃ-stica e cultural. Ouviram 
vÃ¡rias marchinhas, esse ritmo que arrasta qualquer um para a folia, e focaram 
em uma delas para fazer artes. Olha a cabeleira do ZezÃ©, mÃºsica de JoÃ£o 
Roberto Quelly. Uma forma de brincar com prazer e atenÃ§Ã£o Ã s diversidade que 
andam pelas cabeÃ§as, cor, linha, ponto, ritmo e volume... CÃ³digos visuais!"

"Assim os territÃ³rios das artes vÃ£o se apresentando e conformando ao universo 
do aluno: O corpo, o chÃ£o, as paredes, a memÃ³ria... Inicia-se o ano letivo."

Carla Regina
Professora de artes visuais da E.M. Prof.Gilberto Bento da Silva / 9a.CRE  

NOTA ConheÃ§am mais sobre a escola E.M. Bento Silva na postagem de Marcia 
Cristina Alves (representante da 9a.CRE junto ao Rioeduca.net) 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=710
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(*) Texto e fotos da professora Carla Regina enviados por e-mail
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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<POSTAGEM>
formacao-de-professores-fundacao-bienal.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FORMAÃ‡ÃƒO DE PROFESSORES: FUNDAÃ‡ÃƒO BIENAL DE SÃƒO PAULO E MAM-RJ  
(19/03/2011)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Capa do material educativo

Flashes do curso de "FormaÃ§Ã£o de Professores do Setor Educativo da FundaÃ§Ã£o 
Bienal de SÃ£o Paulo" em parceria com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
- MAM-RJ (19/03/2011).

[FOTO]
[FOTO]
Carlos Barmak apresentando a proposta ao pÃºblico de arte educadores 

"Esse encontro Ã© decorrente do projeto 29Âª Bienal de SÃ£o Paulo - Obras 
Selecionadas, na qual encontram-e expostas (MAM-RJ) obras que fizeram parte da 
mostra em SÃ£o Paulo."

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
O encontro contou com a presenÃ§a significativa de arte-educadores da rede 
(SME-RJ) entre os de outras instituiÃ§Ãµes

[FOTO]
Material educativo que os professores receberam

[FOTO]
Outros flashes... Outros olhares...

[FOTO]
Luiz Guilherme Vergara (MAM-RJ)

"A FormaÃ§Ã£o em Arte ContemporÃ¢nea tem como principal objetivo discutir 
questÃµes da arte contemporÃ¢nea e seu ensino, alÃ©m de apresentar os conceitos 
da 29Âª ediÃ§Ã£o."

[FOTO]

[FOTO]
Arte-educadoras (artes visuais) da rede - PCRJ/SME-RJ

[FOTO]

[FOTO]

InformaÃ§Ãµes:
NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte
Contato: 55 21 2240 4948

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ Imaculada ConceiÃ§Ã£o!
Bom dia! Nada mais saudÃ¡vel para nossos corpos e mentes, do que comeÃ§ar uma 
segunda-feira chuvosa do Rio de Janeiro, apreciando a beleza do trabalho 
desenvolvido pelo NÃšCLEO EXPERIMENTAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO E ARTE, registrado em tÃ£o 
belas imagens por vocÃª.
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Envio meu abraÃ§o e meus cumprimentos elogiosos a tod@s que atuam como 
arte-educadores da Rede da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.
BelÃ-ssima postagem! ParabÃ©ns!!!

 <COMENTÃRIOS>
Oi! Estive no evento e achei simplismente maravilhoso...entÃ£o mergulhei nesse 
mar e levei todos os meus sete alunos da Escola Especial Doutor HÃ©lio 
Pellegrino a navegar...iniciamos o nosso projeto e no dia 26 de abril estaremos 
visitando o MAM, nossa o trabalho estÃ¡ rendendo muitos frutos...em breve 
estarei postando no blog que pretendo criar da turma! Beijos!!!Professora 
Tatiane

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagem-em-tasso-da-silveira.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SOLIDARIEDADE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

PAZ!
[FOTO]

EDUCAÃ‡ÃƒO

[FOTO]
E.M. Tasso da Silveira Realengo - RJ
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CORAGEM

... RECOMEÃ‡O ...

[FOTO]

VIDA!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-ccbb-rj-exposicao-escher.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 30 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VISITA AO CCBB-RJ - EXPOSIÃ‡ÃƒO ESCHER

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

"A professora Janete Martins Bloise, formada em artes visuais, relatou em seu 
blog ARTE NA ESCOLA PÃšBLICA(1)  como foi a visita Ã  exposiÃ§Ã£o Escher, no 
CCBB com as turmas 1901 e 1902 do GinÃ¡sio Experimental Carioca RivadÃ¡via 
CorrÃªa/1a.CRE".(2)

NOTA:(1) O blog da profa. Janete Martins Bloise chama-se agora: Aulas Passeio: 
http://artesnaescolapublica.blogspot.com/(2) A citaÃ§Ã£o acima foi retirada do 
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blog Rioeduca.net - A RevoluÃ§Ã£o Acontece: 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=883

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
9-semana-nacional-de-museus.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

9Âª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

A9Âª Semana Nacional de Museus, organizada para celebrar o Dia Internacional dos
Museus - 18 de maio. Os eventos deste ano acontecem entre os dias 16 e 22 de 
maio e giram em torno do tema Museu e memÃ³ria".Participam da Semana 1.006 
instituiÃ§Ãµes, entre elas museus, galerias, casas de cultura e atÃ© redes 
sociais. Ao todo, serÃ£o realizados 3.080 eventos em mais de 500 cidades do 
PaÃ-s.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ana-mae-barbosa-lancamento-e-palestra.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ANA MAE BARBOSA NO MAM-RJ!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

NÃƒO PERCAM! 
No dia 24 de maio, no Museu de Arte Moderna (MAM-RJ), Ã s 18 horas, lanÃ§amento 
de livros, palestra de Ana Mae Barbosa, debates etc.

NOTA:(1) InformaÃ§Ãµes enviadas por Ana Alvarenga do NÃºcleo de Arte Copacabana:
http://nucleocopa.blogspot.com/(2) Cliquem na imagem acima para ampliÃ¡-la.

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-contemporanea-e-educacao.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 24 de maio de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ARTE CONTEMPORÃ‚NEA E EDUCAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Vaso Ruim - Nuno Ramos

ARTE CONTEMPORÃ‚NEA E EDUCAÃ‡ÃƒO

Celso F. Favaretto *

 SÃNTESE:  Hoje, Ã© imperativo recolocar o tema da funÃ§Ã£o da arte naeducaÃ§Ã£o,
tanto nas instituiÃ§Ãµes escolares como em atividades culturaisde museus, 
institutos e fundaÃ§Ãµes, tendo em vista a dificuldade de semanter a ideia de 
formaÃ§Ã£o, derivada da Bildung, como fundamento deconcepÃ§Ãµes e prÃ¡ticas 
educativas. Consideramos que o essencial Ã© oacesso Ã  experiÃªncia estÃ©tica a 
partir do contato com a atitude e o trabalhodos artistas, portanto, como pensar 
e propor as mediaÃ§Ãµes estratÃ©gicaspara compatibilizar os dois termos da 
equaÃ§Ã£o: educaÃ§Ã£o e arte? Tantose partimos das obras de arte tradicionais e 
modernas, como dageneralizaÃ§Ã£o estÃ©tica contemporÃ¢nea - inclusive a 
determinada pelaindÃºstria da cultura e garantida pelo sistema e pelo consumo -,
aspropostas sobre a relaÃ§Ã£o entre arte e educaÃ§Ã£o, consensuais atÃ© 
poucotempo, vinculadas ao ideal de formaÃ§Ã£o, nÃ£o satisfazem mais 
asexpectativas de uma educaÃ§Ã£o que enfrenta a heterogeneidade do saber,da 
sensibilidade e da experiÃªncia contemporÃ¢nea. Desta maneira, osprincÃ-pios do 
talento e da criatividade, atÃ© agora hegemÃ´nicos, queinformavam sobre as 
concepÃ§Ãµes e prÃ¡ticas da arte na educaÃ§Ã£o,demonstram-se insatisfatÃ³rios. 
Entretanto, ainda nÃ£o estÃ¡ claro o quepode ser associado a eles para se 
superar as dificuldades atuais.Palavras-chave: arte contemporÃ¢nea; experiÃªncia
estÃ©tica; educaÃ§Ã£ocomo transformaÃ§Ã£o; mito da criatividade.

[FOTO]
Medusa, after Caravaggio - Vik Muniz

Com frequÃªncia saem Ã  tona interrogantes sobre a funÃ§Ã£o daarte na 
educaÃ§Ã£o. De modo inicial, sÃ³ se pode responder de modoinsatisfatÃ³rio, pois 
se trata de perguntas pragmÃ¡ticas. NÃ£o Ã© possÃ-vel irdireto ao assunto, pois 
o que estÃ¡ implÃ-cito Ã© a crenÃ§a no carÃ¡ter formativoda arte, o que hoje 
nÃ£o se tem claro e precisa ser devidamente justificado.De fato, fala-se no 
papel da arte na educaÃ§Ã£o porque supÃµe-se aexistÃªncia de um valor que vem de
certa mitologia da arte, afirmada demuitas maneiras: pela ideia, instalada hÃ¡ 
bastante tempo entre as  reflexÃµes sobre educaÃ§Ã£o, de que a arte Ã© 
componente essencial da formaÃ§Ã£o humana e que isto deve ser garantido desde 
cedo; porque existe uma instituiÃ§Ã£o, a escola, que garante a legitimidade da 
arte na educaÃ§Ã£o; tambÃ©m, e de modo pregnante, porque desenvolveu-se uma 
demanda de mercado que recobre e infla a imagem cultural da arte. Mas, se hÃ¡ 
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uma pergunta continuamente reiterada pelos educadores, Ã© porque existe um 
problema, uma inquietaÃ§Ã£o e alguma confusÃ£o sobre a composiÃ§Ã£o ou 
intersecÃ§Ã£o dos dois termos da equaÃ§Ã£o, educaÃ§Ã£o e arte.A resposta a essa 
pergunta exige, pois, o entendimento daquilo que sedetermina na atualidade entre
as duas prÃ¡ticas: a prÃ³pria ideia deformaÃ§Ã£o. Assim, Ã© preciso fazer outras
perguntas antes de se asssumir asideias consensuais que dizem respeito tanto Ã  
consideraÃ§Ã£o - unÃ¢nime -de que a arte tem uma funÃ§Ã£o na educaÃ§Ã£o, 
atravÃ©s do papel quedesempenha, e de que ela Ã© indispensÃ¡vel Ã  formaÃ§Ã£o 
integral doeducando, quanto Ã  prÃ³pria maneira de se entender o que quer dizer 
artee o que quer dizer formaÃ§Ã£o, para que a suposta contribuiÃ§Ã£o de uma 
Ã outra tenha a importÃ¢ncia que se lhes atribui. (CONTINUA...)

NOTAS:
(1) SugestÃ£o enviada por e-mail pelo prof. Jabim Nunes do NÃºcleo de Arte 
Grande Otelo / 6a.CRE: http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/(2) *C. F. 
FAVARETTO - REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÃ“N. N.Âº 53 (2010), pp. 225-235: 
Texto em PDF: http://www.rieoei.org/rie53a10.pdf

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-artistas-des-objetos.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 10 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROFESSORES ARTISTAS: "DES OBJETOS"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

"DES OBJETOS" de PABLO DAS OLIVEIRAS
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ABERTURA: 12 DE MAIO!
EXPOSIÃ‡ÃƒO: 13 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2011

[FOTO]

*Car@s* *Amig@s*

Tenho a satisfaÃ§Ã£o de **convidÃ¡-l@s* para exposiÃ§Ã£o
Desobjetos, um conjunto de esculturas, que Ã© o resultado de meu dialogo
com as experiÃªncias da arte DadÃ¡ e surrealista.
SerÃ¡ um prazer compartilhar com vocÃªs mais esse momento de alegria.

Na inauguraÃ§Ã£o o horÃ¡rio de tÃ©rmino serÃ¡ ampliado.

AbraÃ§os, 
Pablo das Oliveiras (1)

NOTAS:
(1) PABLO DAS OLIVEIRAS, artista plÃ¡stico e professor da rede (PCRJ-SME-RJ), 
leciona no NÃºcleo de Arte Albert Einstein / Barra, 7a.CRE.
(2) InformaÃ§Ãµes enviadas por e-mail por Jabim Nunes, professor de pintura do 
NÃºcleo de Arte Grande Otelo / 
6a.CRE:http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com/

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o deixem de visitar a exposiÃ§Ã£o. Estive ontem lÃ¡ e os trabalhos do Pablo 
sÃ£o repletos de crÃ-tica, poesia e sensibilidade.

 <COMENTÃRIOS>
Trabalho maravilhoso, de um artista idem!!!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
urgente-propostas-audiovisuais.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 10 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

URGENTE! PROPOSTAS AUDIOVISUAIS! INSCREVAM-SE!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

CINECLUBE E ANIMA ESCOLA 2011
[FOTO]

ABERTAS AS INSCRIÃ‡Ã•ES PARA O MÃ“DULO INICIAL DO CURSO DE AUDIOVISUAL

"EstÃ£o abertas de 3 atÃ©  13 de maio as inscriÃ§Ãµes para o mÃ³dulo inicial do 
curso de audiovisual oferecido pela GerÃªncia de MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o. O pÃºblico
alvo sÃ£o os professores das escolas envolvidas no Projeto Cineclube, de 
preferÃªncia os regentes de Sala de Leitura, que ainda nÃ£o participaram dessa 
capacitaÃ§Ã£o oferecida em anos anteriores. Os interessados devem ligar para 
2976-2318 e informar o nome completo, cargo/funÃ§Ã£o, a matrÃ-cula e a escola. O
curso terÃ¡ 9 encontros, sempre Ã s terÃ§as-feiras, na Universidade EstÃ¡cio de 
SÃ¡ - Campo Presidente Vargas (Avenida Presidente Vargas, 642/ sala 306 - 
Centro). SerÃ£o oferecidas duas turmas: uma no turno da manhÃ£ (8h Ã s 12h), e, 
outra, no turno da tarde, das 13h Ã s 17h. As aulas comeÃ§arÃ£o no dia 17 de 
maio."(1)

"Colegas, ComeÃ§amos o mÃ³dulo inicial em 17 de maio. Esperamos contar com a 
participaÃ§Ã£o de todos que  implementarÃ£o o Projeto Cineclube nas Escolas em 
2011.
Em junho divulgaremos as inscriÃ§Ãµes para o mÃ³dulo avanÃ§ado I. O mÃ³dulo 
avanÃ§ado II, de produÃ§Ã£o audiovisual, tem seu inÃ-cio previsto para o segundo
semestre.
AtÃ© breve!
Um grande abraÃ§o,

AdelaÃ-de LÃ©oGerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o-SME/RJ"(2)

ANIMAESCOLA

[FOTO]

"Colegas,
 EstÃ£o abertas as inscriÃ§Ãµes para a fase de PRODUÃ‡ÃƒO AUTÃ”NOMA DE VÃDEOS DE 

ANIMAÃ‡ÃƒO, do Projeto Anima Escola 2011.
O edital encontra-se em anexo [abaixo].
AbraÃ§os,
AdelaÃ-de LÃ©o
GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o-SME/RJ"(3)
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PROJETO ANIMA ESCOLA - 2011
 PRODUÃ‡ÃƒO AUTÃ”NOMA DE VÃDEOS DE ANIMAÃ‡ÃƒO

[FOTO]

ORIENTAÃ‡Ã•ES PARA PARTICIPAÃ‡ÃƒO

1. IntroduÃ§Ã£o
O projeto Anima Escola estÃ¡ sendo implementado na Rede PÃºblica Municipal de 
Ensino desde 2002, possibilitando que professores e alunos conheÃ§am e utilizem,
no seu trabalho escolar, diferentes processos de produÃ§Ã£o com animaÃ§Ã£o. 
Desde 2004, o projeto alcanÃ§a um patamar maior, oferecendo uma capacitaÃ§Ã£o 
tecnolÃ³gica no uso de equipamento especialmente desenvolvido para o Anima 
Escola e que permite a realizaÃ§Ã£o autÃ´noma de vÃ-deos de animaÃ§Ã£o por 
professores e seus alunos. Em 2011, os professores jÃ¡ capacitados em anos 
anteriores e aqueles que possuem experiÃªncia  comprovada em animaÃ§Ã£o poderÃ£o
elaborar projetos que envolvam a produÃ§Ã£o de vÃ-deos de animaÃ§Ã£o e se 
utilizar do referido equipamento em suas turmas.

2. Objetivo
Esta fase do projeto tem por objetivo a produÃ§Ã£o autÃ´noma de vÃ-deos de 
animaÃ§Ã£o, com suporte tecnolÃ³gico, utilizando um kit disponibilizado pelo 
projeto Anima Escola que contÃ©m: laptop com o software MUAN (desenvolvido pelo 
Anima Mundi e pelo IMPA - Instituto de MatemÃ¡tica Pura e Aplicada, com apoio da
IBM), cÃ¢mera de vÃ-deo digital e tripÃ©.

3. Participantes

A.Professores que participaram do projeto Anima Escola em anos anteriores
B.Professores que possuem experiÃªncia comprovada em animaÃ§Ã£o.

ATENÃ‡ÃƒO: Os professores enquadrados na categoria B acima cujos projetos forem 
selecionados para o acompanhamento da equipe do Anima Escola deverÃ£o, como 
prÃ©-requisito para este acompanhamento, participar do Curso bÃ¡sico de 
introduÃ§Ã£o Ã  animaÃ§Ã£o para professores, que se constituirÃ¡ em dois 
encontros, de 3 horas cada em junho/ 2011. Esta etapa incluirÃ¡ uma breve 
capacitaÃ§Ã£o tecnolÃ³gica para o uso do equipamento a ser utilizado na 
realizaÃ§Ã£o de vÃ-deos de animaÃ§Ã£o.

[FOTO]

4. OrganizaÃ§Ã£o do trabalho
Nesta fase estarÃ£o disponÃ-veis 4 kits de equipamentos, cuja utilizaÃ§Ã£o serÃ¡
agendada junto ao Anima Escola.  SerÃ£o selecionados 20 projetos para 
atendimento durante o ano letivo de 2011, incluindo projetos de continuidade dos
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anos anteriores e projetos que se iniciam neste ano.
Os projetos de trabalho para produÃ§Ã£o de vÃ-deos de animaÃ§Ã£o deverÃ£o ser 
enviados, atÃ© o dia 30 de maio  de 2011, para o e-mail smemidia@rioeduca.net, 
juntamente com o formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o, os quais serÃ£o posteriormente 
avaliados pela equipe do Anima Escola em parceria com a equipe da E/SUBE/CED - 
GerÃªncia de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o.
ApÃ³s a seleÃ§Ã£o dos trabalhos, a GerÃªncia de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o, as 
Coordenadorias, as Unidades Escolares  e de ExtensÃ£o serÃ£o avisadas  sobre os 
selecionados e a equipe do Anima Escola farÃ¡ contato com os professores para 
organizaÃ§Ã£o do cronograma de trabalho.

[FOTO]

5. InscriÃ§Ã£o

Para efetuÃ¡-la, o professor deverÃ¡ preencher a ficha de inscriÃ§Ã£o adequada 
ao seu caso, isto Ã©:

.  Categoria A - Professores que participaram desta fase em anos anteriores - 
continuaÃ§Ã£o de projetos.

.  Categoria B - Professores que ainda nÃ£o participaram desta  fase, mas que 
possuem experiÃªncia comprovada em animaÃ§Ã£o.

A  ficha de inscriÃ§Ã£o, bem como as mÃ-dias (se for o caso) deverÃ£o ser 
enviadas para as GED das CRE atÃ© o dia 30/05/2011, impreterivelmente.(4)

AdelaÃ-de LÃ©o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prof-katia-callaca-em-silveira-sampaio.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProfÂª. KÃ¡tia CallaÃ§a - E.M. Silveira Sampaio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

KÃ¡tia CallaÃ§a, profÂª de Artes Visuais da E. M. Silveira Sampaio, nos enviou, 
por e-mail, uma pequena mostra do trabalho que realiza em arte-educaÃ§Ã£o!  Nos 
vÃ-deos, trabalhos de pintura mural "Ã  Romero Britto" e uma atividade na 
PÃ¡scoa (esta realizada no NÃºcleo de Artes). Ainda, duas propostas de trabalho 
de 2009.
Confiram!

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

ARTE E      CULTURA POPULARTRABALHO: ARTES VISUAIS
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Amei todos os trabalhos! ParabÃ©ns, KÃ¡tia!!!!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aluna-de-nucleo-de-arte-da-rede-e-mais.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 12 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ALUNA DE UM NÃšCLEO DE ARTE DA REDE Ã‰ A MAIS NOVA CINEASTA MIRIM PREMIADA!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Filha de professores da rede (SME-RJ) e aluna de um de nossos NÃºcleos de Arte 
(Unidades de ExtensÃ£o - SME-RJ), a pequena Laura Bezerra Lima, de apenas 11 
anos, venceu o primeiro Concurso Nacional de VÃ-deo na categoria ensino 
fundamental da RegiÃ£o Sudeste. E ainda participa com a animaÃ§Ã£o "A FÃ¡bula do
PÃ¡ssaro e da Minhoca" do Festival Anima Mundi 2011 (15 a 24 de julho de 2011), 
sessÃ£o Futuro Animador I (link da programaÃ§Ã£o: 
http://www.animamundi.com.br/pt/festival/informacoes/programacao:577.html ).
Laura Bezerra Lima Ã© aluna de teclado da professora Joselinda, do NÃºcleo de 
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Arte GrÃ©cia. Depois que entrou para a oficina de teclado, passou a fazer a 
trilha sonora de seus filmes. Ã‰ filha do Professor de vÃ-deo do NÃºcleo de Arte
GrÃ©cia, Luiz Claudio Lima, diretor do Alma Suburbana, primeiro longa metragem 
feito por alunos da rede municipal. Laura tambÃ©m ajudou o pai na ediÃ§Ã£o deste
longa. E Ã© filha de TÃ¢mara Bezerra, professora de filmagem e fotografia do 
Polo de EducaÃ§Ã£o para o Trabalho TelÃªmaco GonÃ§alves Maia.

O Globo On line: Cineasta Mirim

A menina de apenas 11 anos que venceu o primeiro Concurso Nacional de VÃ-deo na 
categoria ensino fundamental da RegiÃ£o Sudeste, Laura Bezerra Lima, nÃ£o pode 
ser considerada uma caloura na sÃ©tima arte.

 [VÃDEO]

Página 1287



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contemporanea-art-paraty-2011.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONTEMPORÃ‚NEA  ART PARATY 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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"Com seu centro histÃ³rico tombado como PatrimÃ´nio Nacional devido Ã  riqueza 
harmoniosa de sua arquitetura colonial, e sediando eventos de renome nas Ã¡reas 
de literatura, fotografia, mÃºsica e cinema, Paraty, localizada no sul do Estado
do Rio de Janeiro, estabeleceu-se como um forte pÃ³lo cultural no Brasil, agora 
unindo forÃ§as na divulgaÃ§Ã£o e consolidaÃ§Ã£o das artes visuais.

Os eventos de abertura da primeira ediÃ§Ã£o do ContemporÃ¢nea Art Paraty 
Festival Internacional das Artes Visuais, que completa a programaÃ§Ã£o cultural 
de Paraty, RJ, inserindo-se no calendÃ¡rio da cidade, ocorrem entre os dias 29 e
31 de julho de 2011.
Tendo em mente a efervescÃªncia cultural da cidade, somada Ã  grande quantidade 
de ateliÃªs de artistas ali residentes, o artista italiano Cesare Pergola, que 
escolheu hÃ¡ anos o Brasil como residÃªncia e administra uma galeria de arte 
contemporÃ¢nea em Paraty, idealizou o festival em parceria com o produtor 
cultural Pedro Cler. Fator fundamental para a empreitada foi o sucesso da 
primeira ediÃ§Ã£o, realizada em 2010, do PrÃªmio Belvedere Paraty, concurso de 
Arte ContemporÃ¢nea tambÃ©m organizado por Cesare e sua galeria.

O ContemporÃ¢nea Art Paraty Festival Internacional das Artes Visuais apresenta 
uma programaÃ§Ã£o bastante variada. AlÃ©m de exposiÃ§Ãµes, tanto de nomes 
nacionais quanto internacionais, estÃ£o programadas palestras e mesas redondas, 
homenagem a Emanoel Araujo, premiaÃ§Ã£o do concurso de arte, oficinas para 
crianÃ§as. AtÃ© mesmo restaurantes preparam pratos especiais para seus 
cardÃ¡pios relacionados Ã s artes, integrando tambÃ©m o circuito que tomarÃ¡ a 
cidade.

A Igreja do RosÃ¡rio foi o local escolhido como ponto central dos eventos do 
ContemporÃ¢nea Art Paraty. Pela primeira vez em sua histÃ³ria a edificaÃ§Ã£o, 
patrimÃ´nio datado de 1825, abre suas portas para um evento de arte. Na igreja 
serÃ¡ realizada a abertura oficial do festival e um cortejo com grupo de 
maracatu, abrindo as exposiÃ§Ãµes. Nos demais dias ocorrerÃ£o palestras, mesas 
redondas e projeÃ§Ãµes.

Para a primeira ediÃ§Ã£o do ContemporÃ¢nea Art temos ainda exposiÃ§Ãµes a cÃ©u 
aberto, com as ruas da cidade ilustradas com temas relacionados a importantes 
movimentos artÃ-sticos: impressionismo, abstracionismo, modernismo, surrealismo,
pop art, cubismo e expressionismo. Essas ruas ficam decoradas atÃ© o dia 07 de 
agosto com reproduÃ§Ãµes de obras de alguns dos grandes mestres da HistÃ³ria da 
Arte mundial, democratizando o acesso Ã s artes. AlÃ©m disso, restaurantes e 
bares locais criarÃ£o pratos e drinques homenageando um artista de renome do 
movimento que caracteriza a rua onde o estabelecimento estÃ¡ localizado.

Em 2011, dando inÃ-cio a uma tradiÃ§Ã£o que se repetirÃ¡ nos anos seguintes, o 
ContemporÃ¢nea Art Paraty prestarÃ¡ tributo a um artista plÃ¡stico brasileiro 
com carreira consolidada. Na ediÃ§Ã£o inaugural, o homenageado Ã© Emanoel 
Araujo, escultor, desenhista, gravurista, figurinista, ilustrador, cenÃ³grafo, 
pintor, curador, museÃ³logo e amante das artes. AlÃ©m de ministrar palestra e 
expor um recorte de seu trabalho em mostra individual na Casa da Cultura, 
Emanoel convida para o festival seis artistas com cujos trabalhos se identifica,
e estes terÃ£o obras expostas nos espaÃ§os compartilhados com artistas locais em
seus ateliÃªs (relaÃ§Ã£o abaixo).
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Como parte da agenda do ContemporÃ¢nea Art Paraty ocorre a Ãºltima etapa do 
PrÃªmio Belvedere Paraty 2011. Os 30 artistas selecionados para a fase final da 
premiaÃ§Ã£o terÃ£o suas obras expostas na Galeria Belvedere e o vencedor serÃ¡ 
anunciado no dia 30 de julho. Khaori Wakamatsu, vencedora de 2010, terÃ¡ 
exposiÃ§Ã£o individual no EspaÃ§o do IPHAN. Em todas as ediÃ§Ãµes do 
ContemporÃ¢nea Art, aliÃ¡s, acontece exposiÃ§Ã£o individual do vencedor da 
ediÃ§Ã£o do ano anterior do PrÃªmio Belvedere.

O festival tem entre suas missÃµes a de promover integraÃ§Ã£o entre artistas de 
Paraty com artistas de outras partes do Brasil e do mundo. Nessa primeira 
ediÃ§Ã£o ocorre intercÃ¢mbio de nomes paratienses com brasileiros de outras 
localidades, alÃ©m de Benin e Espanha.

O evento conta ainda com uma mostra especial de seis artistas plÃ¡sticos 
tailandeses, convidados pelo organizador. Essa exposiÃ§Ã£o coletiva terÃ¡ 
curadoria de Maitree Siriboon, artista tailandÃªs em ascensÃ£o e curador da 
White Space Gallery, em Bangkok, cujo trabalho jÃ¡ foi exposto em paÃ-ses como 
ItÃ¡lia, Holanda, Inglaterra, China e MalÃ¡sia."

[FOTO]

Leia a postagem na Ã-ntegra aqui: PORTO CULTURA.COM: 
http://www.portocultura.com.br/2011/contemporanea-art-paraty-2011/

e ainda no blog: SUPER GIBA ARTE CONTEMPORÃ‚NEA: 
http://supergiba.blogspot.com/2011/07/contemporanea-art-paraty-2011.html

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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terÃ§a-feira, 5 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso AvanÃ§ado I do Projeto Cineclube nas Escolas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

ABERTAS AS INSCRIÃ‡Ã•ES PARA O MÃ“DULO AVANÃ‡ADO I DO CURSO DE AUDIOVISUAL

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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decreto-que-disciplina-as-apresentacoes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 31 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DECRETO QUE DISCIPLINA AS APRESENTAÃ‡Ã•ES DE ARTISTAS DE RUA EM VIAS E 
LOGRADOUROS PÃšBLICOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

REPASSANDO...

O colega, professor de Artes da rede, Jorge Noronha, repassou aos professores do
grupo de estudo quantum_artes este comunicado de Kuka Matos sobre o Decreto que 
disciplina as apresentaÃ§Ãµes de artistas de ruas. Eu eu repasso aqui aos demais
professores de Artes de nossa rede...

 "DEMONSTRAÃ‡ÃƒO DE LUTA, FIRMEZA, DE CONSCIÃŠNCIA POLÃTICA E CULTURAL COLETIVA!

Vamos adequar este decreto de SÃ£o Paulo as realidades dos nossos municÃ-pios e 
replicar em todo pais como Lei Municipal ou Decreto.

Viva as Artes PÃºblicas!

*Kuka Matos*
*Salvador - Bahia* "

[FOTO]

DECRETO QUE DISCIPLINA AS APRESENTAÃ‡Ã•ES DE ARTISTAS DE RUA EM VIAS E 
LOGRADOUROS PÃšBLICOS

*DECRETO NÂº 52.504, DE 19 DE JULHO DE 2011*

*Disciplina a utilizaÃ§Ã£o de vias e logradouros *

*pÃºblicos da Cidade de SÃ£o Paulo para a *

*apresentaÃ§Ã£o de artistas de rua.*

GILBERTO KASSAB, Prefeito do MunicÃ-pio de SÃ£o Paulo, no uso das atribuiÃ§Ãµes 
que lhe sÃ£o conferidas por lei, CONSIDERANDO a necessidade de definiÃ§Ã£o de 
regras e critÃ©rios objetivos pelo Poder PÃºblico Municipal, visando preservar a
livre expressÃ£o das atividades e manifestaÃ§Ãµes artÃ-sticas e culturais nas 
vias e logradouros pÃºblicos da Cidade de SÃ£o Paulo, bem como assegurar o 
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bem-estar da populaÃ§Ã£o,

*D E C R E T A:*

*Art. 1Âº*. Fica permitida aos artistas, em carÃ¡ter experimental, na forma 
regulamentada por este decreto, a apresentaÃ§Ã£o gratuita de seu trabalho em 
vias, parques e praÃ§as pÃºblicas, observado o disposto na ConstituiÃ§Ã£o 
Federal, sendo vedada qualquer forma de comercializaÃ§Ã£o em tais 
apresentaÃ§Ãµes.

*Art. 2Âº.* As manifestaÃ§Ãµes artÃ-sticas permitidas por este decreto sÃ£o as 
seguintes:

I - mÃºsica executada individualmente ou em grupo, ao vivo, com ou sem auxÃ-lio 
de instrumentos musicais;

II - danÃ§a executada individualmente ou em grupo;

III - malabarismo ou outra atividade circense;

IV - teatro;

V - poesia e literatura apresentadas de forma declamada ou em exposiÃ§Ã£o 
fÃ-sica das obras.

[FOTO]

*ParÃ¡grafo Ãºnico.* Em todas as atividades e apresentaÃ§Ãµes artÃ-sticas e 
culturais previstas nos incisos I a V do caput deste artigo deverÃ£o ser 
obedecidos os parÃ¢metros de incomodidade e os nÃ-veis mÃ¡ximos de ruÃ-do 
estabelecidos para cada zona da Cidade pela Lei nÂº 13.885, de 25 de agosto de 
2004, especialmente nos casos em que sejam utilizados instrumentos musicais ou 
aparelhos de som.

*Art. 3Âº.* Os artistas deverÃ£o permanecer de forma transitÃ³ria nas vias, 
parques e praÃ§as pÃºblicas, vedada qualquer forma de reserva de espaÃ§o para 
uso exclusivo, devendo tal utilizaÃ§Ã£o limitar-se exclusivamente ao perÃ-odo de
execuÃ§Ã£o da manifestaÃ§Ã£o artÃ-stica.

[FOTO]

*Art. 4Âº*. As atividades que necessitem de montagem de estrutura para sua 
execuÃ§Ã£o somente poderÃ£o ser realizadas em parques e praÃ§as pÃºblicas, desde
que respeitado o livre trÃ¢nsito de pessoas e a integridade das Ã¡reas verdes e 
demais instalaÃ§Ãµes do logradouro, com observÃ¢ncia das seguintes regras:

I - os pisos elevados de madeira, estrutura metÃ¡lica ou de qualquer outro 
material deverÃ£o ter Ã¡rea mÃ¡xima de 6m (seis metros quadrados) e altura de 
atÃ© 50cm (cinquenta centÃ-metros), podendo ser instalados mediante prÃ©via 
comunicaÃ§Ã£o Ã  SVMA ou Ã  Subprefeitura competente, conforme o caso, desde 
que:
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a) sejam utilizadas estruturas de montagem manual e facilmente removÃ-veis, que 
deverÃ£o ser retiradas pelo artista imediatamente apÃ³s o tÃ©rmino da 
apresentaÃ§Ã£o;

b) nÃ£o possuam nenhum tipo de estrutura vertical alÃ©m do piso;

c) tenham todas as laterais fechadas;

II - qualquer outro tipo de estrutura para realizaÃ§Ã£o do evento dependerÃ¡
de AlvarÃ¡ de AutorizaÃ§Ã£o,expedido pela Subprefeitura competente, nos termos 
da legislaÃ§Ã£o pertinente;

III - atividades que necessitem de utilizaÃ§Ã£o de veÃ-culos dependerÃ£o de 
prÃ©via concordÃ¢ncia da Companhia de Engenharia de TrÃ¡fego - CET.

*Art. 5Âº.* AlÃ©m da observÃ¢ncia ao disposto nos artigos 2Âº e 3Âº deste 
decreto, as apresentaÃ§Ãµes e manifestaÃ§Ãµes artÃ-sticas e culturais realizadas
em vias pÃºblicas deverÃ£o obedecer sempre as seguintes normas:

I - deverÃ¡ ser mantido o mÃ-nimo de 1,20m (um metro e vinte centÃ-metros) de 
calÃ§ada livre e desimpedida para trÃ¡fego de pedestres, respeitada a
ocupaÃ§Ã£o mÃ¡xima de 1/3 (um terÃ§o) da largura total do passeio;

II - deverÃ£o ser respeitados a livre circulaÃ§Ã£o de pedestres e o trÃ¡fego de 
veÃ-culos, bem como preservados os bens particulares e de uso comum do povo.

*Art. 6Âº.* Ao artista que se apresentar nas vias, parques e praÃ§as pÃºblicas 
Ã© permitido aceitar contribuiÃ§Ãµes pecuniÃ¡rias, desde que feitas de forma 
voluntÃ¡ria pela populaÃ§Ã£o, sem qualquer tipo de imposiÃ§Ã£o.

*Art. 7Âº.* No que se refere aos parques municipais, a Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente editarÃ¡ portaria, estabelecendo normas especÃ-ficas 
para sua utilizaÃ§Ã£o, considerando as caracterÃ-sticas prÃ³prias dessas Ã¡reas 
verdes, bem como a natureza das apresentaÃ§Ãµes artÃ-sticas ou culturais.

*Art. 8Âº.* O descumprimento ao disposto neste decreto ensejarÃ¡ a suspensÃ£o da
apresentaÃ§Ã£o, bem como a apreensÃ£o dos equipamentos e materiais utilizados.

*Art. 9Âº.* A Secretaria Municipal de CoordenaÃ§Ã£o das Subprefeituras poderÃ¡ 
editar portaria contendo normas complementares Ã  execuÃ§Ã£o deste decreto.

*Art. 10.* Este decreto entrarÃ¡ em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

 *PREFEITURA DO MUNICÃPIO DE SÃƒO PAULO, aos 19 de julho de  2011, 458Âº da 
fundaÃ§Ã£o de SÃ£o Paulo.*

[FOTO]

GILBERTO KASSAB*, PREFEITO*
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RONALDO SOUZA CAMARGO, *SecretÃ¡rio Municipal de CoordenaÃ§Ã£o das 
Subprefeituras*

EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO, *SecretÃ¡rio Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente*

GIOVANNI PALERMO, *SecretÃ¡rio do Governo Municipal - Substituto*

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 19 de julho de 2011**

*Publicado no DiÃ¡rio Oficial do MunicÃ-pio de SÃ£o Paulo, em 20 de julho de 
2011*

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ideias-muito-loucas-e-divertidas.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

IDEIAS MUITO LOUCAS E DIVERTIDAS!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Eu achei uma postagem com trabalhos bem inusitados de artes ("11 Artistas que 
trabalham com os materiais mais incomuns" - cliquem no tÃ-tulo para acessar). Eu
nÃ£o faÃ§o ideia do que o meio artÃ-stico "mais intelectualizado" (os que 
"determinam" - digamos assim... se Ã© que isso Ã© possÃ-vel... - qual vai "ser" 
a HistÃ³ria da Arte) pensam a respeito (serÃ¡ que consideram Arte?)... Enfim, 
dos 11 artistas, selecionei alguns. Vejam os demais acessando a postagem!
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"Muitos artistas criam obras que nos impressionam com os materiais mais 
atÃ-picos o possÃ-vel. Neste artigo vocÃª vÃª apenas alguns exemplos." [...] 
"Jennifer Maestre Ã© uma estadunidense que usa uma ferramenta comum de arte de 
uma maneira inusitada. Suas esculturas feitas com lÃ¡pis coloridos (primeira 
imagem, acima) possuem aparÃªncias peculiares".

[FOTO]

"O estadunidense Nathan Sawaya Ã© famoso pelas suas espantosas esculturas feitas
apenas com peÃ§as de Lego".

[FOTO]

"Choi Jung Hyun Ã© um artista coreano que reside da Nova ZelÃ¢ndia e cria 
esculturas curiosas com teclados e mouses de computadores".

[FOTO]

"Este artista britÃ¢nico, conhecido como o Picasso da CalÃ§ada cria imagens 
estonteantes e tridimensionais nas calÃ§adas de todo o mundo".

[FOTO]

"Guido Daniele Ã© um italiano especializado na pintura de mÃ£os. Sua tela acaba 
tomando a forma do seu desenho".

[FOTO]

Este trabalho Ã© muito fofo! Com cheirinho de chiclete...  Deve ser uma obra 
cheirosa, porÃ©m, nada ecolÃ³gica...

"O italiano Maurizio Savini cria esculturas deliciosas feitas de chicletes".

NOTAS:
(1) HYPE SCIENCE: "11 Artistas que trabalham com os materiais mais incomuns":  
http://hypescience.com/arte-incomum/(2) O artigo original: Art  Literature: "11 
Artists Working In Unusual Media" 
http://listverse.com/2008/12/07/11-artists-working-in-unusual-media/
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Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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informativo-nucleo-experimental-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 16 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MAM - RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NÃšCLEO EXPERIMENTAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO E ARTE
[FOTO]

(cliquem na imagem acima para ver a programaÃ§Ã£o)

 Enviado por e-mail por: 

Jacqueline Mac-Dowell

Arte Educadora

SMERJ-CT Artes Visuais
IHA - Equipe Artes

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-prorrogadas-festival.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÃ‡Ã•ES PRORROGADAS: FESTIVAL INTERNACIONAL PEQUENO CINEASTA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
http://www.pequenocineastafest.com.br/por/home.htm

Festival Internacional Pequeno Cineasta 
InscriÃ§Ãµes Prorrogadas atÃ© 08/08/2011

A 2Âª ediÃ§Ã£o do Festival Internacional Pequeno Cineasta(1) serÃ¡ realizada no 
Rio de Janeiro em novembro de 2011 premiando filmes de curta metragem realizados
por crianÃ§as e jovens do mundo inteiro, nos gÃªneros ficÃ§Ã£o, documentÃ¡rio, 
experimental e animaÃ§Ã£o.

Novo prazo para inscriÃ§Ãµes: 08 de agosto de 2011.

EndereÃ§o para envio de correspondÃªncias e materiais:

Werger Pro
Festival Internacional Pequeno Cineasta 2011
a/c Cristina Savian
Praia do Flamengo, 98 / 211 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Brasil - CEP 22.210-030
contato@pequenocineastafest.com.br
www.pequenocineastafest.com.br

[FOTO]
http://www.pequenocineastafest.com.br/

NOTA:
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(1) Regulamento: http://www.pequenocineastafest.com.br/por/regulamento.htm
(2) Ver mais em nossa postagem anterior: 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/2011/07/urgente-ultimos-dias-para-se-
inscrever.html ou no blog Rioeduca.net...Tecendo Ideias: 
http://rioeducaideias.blogspot.com/2011/07/ultimos-dias-para-se-inscrever-festiv
al.html  ou: 
http://rioeducaideias.blogspot.com/2011/07/inscricoes-prorrogadas-festival.html

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossas-animacoes-em-general-mendonca.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

NOSSAS ANIMAÃ‡Ã•ES: E.M. GENERAL JOÃƒO MENDONÃ‡A LIMA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

RAP ANTIDROGAS

"Nossas AnimaÃ§Ãµes"

Projeto de animaÃ§Ã£o da Escola Municipal General JoÃ£o MendonÃ§a Lima realizado
pela professora Katia Martins Cordeiro (HistÃ³ria) e seus alunos.

1Âª animaÃ§Ã£o deste ano de 2011 (ver vÃ-deo acima): Rap Antidrogas

Confiram a seguir alguns dos trabalhos realizados em anos anteriores...

ESSE Ã‰ BRASILEIRO!
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"Esse Ã© Brasileiro" foi realizada por ocasiÃ£o dos Jogos Pan-Americanos e foi 
exibida na Lagoa Rodrigo de Freitas num telÃ£o e tambÃ©m jÃ¡ fez carreira 
internacional sendo exibida em Festivais em CÃ³rdoba, na Argentina e na 
AustrÃ¡lia.

EL PINO DE NAVIDAD (O PINHEIRO DE NATAL)

O Pinheiro de Natal", esta Ã© a versÃ£o em espanhol, hÃ¡ tambÃ©m as versÃµes em 
portuguÃªs e inglÃªs...

NOTAS: 
(1) ConheÃ§am o blog da E.M General JoÃ£o MendonÃ§a Lima: 
http://jmlima.blogspot.com/
(2) As informaÃ§Ãµes acima foram retiradas da postagem "Nossas AnimaÃ§Ãµes": 
http://jmlima.blogspot.com/2011/05/nossas-animacoes.html

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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<POSTAGEM>
projeto-caminhos-do-rio.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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PROJETO CAMINHOS DO RIO: ORIGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Caminhos do Rio - Origem da cidade do Rio de Janeiro
"Esse passeio cultural Ã© gratuito para professores e estudantes de escolas 
pÃºblicas, privadas e de comunidades formais do Ensino Fundamental (ver passo a 
passo). Todos ganham um caderno de atividades exclusivo do projeto, que estimula
a interaÃ§Ã£o da crianÃ§ada com os locais visitados: os prÃ©dios histÃ³ricos da 
PraÃ§a XV de Novembro - do sopÃ© do antigo Morro do Castelo, demolido em 1992, 
atÃ© o Morro de SÃ£o Bento - o "coraÃ§Ã£o do Rio Colonial"(1).

[FOTO]

Conhecer para amar e preservarProjeto cultural Caminhos do Rio abre inscriÃ§Ãµes
para grupos escolares do Ensino Fundamental
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[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Os professores que necessitam de Ã´nibus:
Mais informaÃ§Ãµes, ligue para o Departamento de MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o da 
SME/PCRJ: 2976.2305 ou 2976.2318. Falar com Profa. Catarina ou Profa. Simone 
Monteiro.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-cineclube-nas-escolas.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROJETO CINECLUBE NAS ESCOLAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Chega de Bullying - Curta-Metragem

E.M. ROSA DA FONSECA / 8a.CRE

Pesquisando na Internet sobre o projeto CineClube nas Escolas, fui dar no blog 
do GinÃ¡sio Experimental Carioca Coelho Neto / 6a.CRE - que estÃ¡, atravÃ©s da 
professora de Sala de Leitura, Rosane Nazaret, e do professor Marcelo de Assis, 
de HistÃ³ria, juntamente com os alunos organizando o Projeto e desenvolvendo o 
futuro desenho do CineClube em sua Unidade Escolar. Para criar um clima de 
inspiraÃ§Ã£o, o blog postou sobre um excelente trabalho desenvolvido em outra 
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U.E. - E.M. Rosa da Fonseca/ 8a.CRE. Confiram...

[FOTO]

 GINÃSIO EXPERIMENTAL CARIOCA COELHO NETO

"CURTA O PESSOAL DO ROSA DA FONSECA:

AlÃ´ todos,

Atentem para o tema desenvolvido nesse curta do projeto "Cineclube nas Escolas".
O professor Rafael, participante do projeto, fez esse filme com seus alunos da 
Escola Municipal Rosa da Fonseca [vÃ-deo acima].

O Bullying Ã© a expressÃ£o agressiva da falta de respeito ao diferente. O 
compositor Caetano Veloso, em um de seus versos, na mÃºsica Sampa, escreveu: "Ã‰
que Narciso acha feio o que nÃ£o Ã© espelho". Ã‰ o retrato de quem sÃ³ olha para
si sem respeitar nada mais ao seu redor. Lembrem-se, Ã© melhor procurar um 
amigo, ou falar com um professor do que agredir um colega mais frÃ¡gil: 
CHEGA DE BULLYING!"

NOTAS:
 (1) Youtube da E.M. Rosa da Fonseca / 8a.CRE: [VÃDEO]

http://www.youtube.com/user/emrfonseca

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
urgente-ultimos-dias-para-se-inscrever.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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ÃšLTIMOS DIAS PARA SE INSCREVER: FESTIVAL INTERNACIONAL PEQUENO CINEASTA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
http://www.pequenocineastafest.com.br/

Festival Internacional Pequeno Cineasta 
InscriÃ§Ãµes AtÃ© 05/07/2011

A 2Âª ediÃ§Ã£o do Festival Internacional Pequeno Cineasta(1) serÃ¡ realizada no 
Rio de Janeiro em novembro de 2011 premiando filmes de curta metragem realizados
por crianÃ§as e jovens do mundo inteiro, nos gÃªneros ficÃ§Ã£o, documentÃ¡rio, 
experimental e animaÃ§Ã£o.

Prazo para inscriÃ§Ãµes: 05 de julho de 2011.

EndereÃ§o para envio de correspondÃªncias e materiais:

Werger Pro
Festival Internacional Pequeno Cineasta 2011
a/c Cristina Savian
Praia do Flamengo, 98 / 211 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Brasil - CEP 22.210-030
contato@pequenocineastafest.com.br
www.pequenocineastafest.com.br

[FOTO]

O que uma crianÃ§a Ã© capaz de criar com uma cÃ¢mera na mÃ£o? 
Essa pergunta(2) deu o pontapÃ© inicial para a criaÃ§Ã£o do Festival 
Internacional Pequeno Cineasta e a resposta pode ser conferida nessa 2Âª 
ediÃ§Ã£o - de 8 a 12 de novembro/2011 na cidade do Rio de Janeiro.

Pensado e desenvolvido com foco no olhar da geraÃ§Ã£o do futuro, o Festival 
exibe filmes feitos por crianÃ§as e jovens de 8 a 17 anos do Brasil e do mundo, 
atravÃ©s da Mostra Competitiva Nacional e da Mostra Competitiva Internacional, 
ambas divididas nas categorias: filmes criados por crianÃ§as e filmes criados 
por jovens.

O JÃºri serÃ¡ composto por dez crianÃ§as com perfis representativos de 
diferentes regiÃµes do Estado do Rio de Janeiro e classes sÃ³cio econÃ´micas.

AlÃ©m dos filmes concorrentes teremos a Mostra NÃ£o Competitiva Oficina Pequeno 
Cineasta - filmes concebidos pelos alunos da Oficina, projeto que desenvolvemos 
hÃ¡ dois anos com crianÃ§as da cidade do Rio de Janeiro.

Durante o Festival serÃ¡ realizada a exposiÃ§Ã£o fotogrÃ¡fica Pequenos Olhares 
com fotos registradas por crianÃ§as sobre o tema O que Ã© cinema, o debate 
Cinema por crianÃ§as e jovens; a mesa redondinha Luz, CÃ¢mera e AÃ§Ã£o, 
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realizada atravÃ©s de vÃ-deo conferÃªncia abrangendo crianÃ§as e jovens do 
Brasil, ItÃ¡lia e Argentina; e o Workshop Nossa voz pelos olhos, ministrado pela
filmmaker inglesa Olivia Emes, direcionado a professores da rede de ensino 
pÃºblica e privada.

Direcionado a crianÃ§as, jovens, professores, pedagogos e demais profissionais 
que pensam e trabalham a infÃ¢ncia, o Festival tem como objetivo promover o 
debate sobre o universo infanto-juvenil, discutindo os conceitos educacionais 
atuais e os valores dentro da diversidade cultural.

O Festival cumpre o seu papel ao dar voz a crianÃ§as e jovens de diferentes 
classes e culturas, proporcionando uma troca de experiÃªncias, informaÃ§Ã£o e 
pensamento.

Esperamos por vocÃª nessa segunda ediÃ§Ã£o.

Cristina Savian
Daniela Gracindo
Diretoras do Festival

NOTAS:
(1) Regulamento: http://www.pequenocineastafest.com.br/por/regulamento.htm
(2) Link do texto acima: http://www.pequenocineastafest.com.br/por/festival.htm

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-formacao-continuada-inscricoes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CURSO DE FORMAÃ‡ÃƒO CONTINUADA: INSCRIÃ‡Ã•ES ABERTAS!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]
Cildo Meireles

E-mail de Jacqueline Mac-Dowell aos professores de Artes Visuais da rede:

CURSO DE FORMAÃ‡ÃƒO CONTINUADA

Prezados Professores,

AmanhÃ£ sairÃ¡ uma circular sobre o nosso Curso de FormaÃ§Ã£o Continuada [...]

Teremos uma oficina com artistas da FundaÃ§Ã£o Bienal, Guilherme
SertÃ³rio e Valeira Gobato nesta sexta-feira dia 12 de agosto das 9h
as 17h. Temos 100 vagas e serÃ¡ no Teatro Gonzaguinha do Centro de
Artes Calouste Gulbenkian.

No SÃ¡bado inicia-se a oficina de Greice Cohn sobre "O ENSINO DE ARTE
EM DIAOLOGO COM QUESTÃ•ES TRAZIDAS PELA ARTE NA MODERNIDADE E NA 
CONTEPORANEIDADE"   que terÃ¡ 4 (quatro) sabados, carga horaria de 20hs.
ComeÃ§ando no dia 13 de agosto, 27 de agosto, 03 de setembro e 10 de
setembro das 9h as 13h Centro de Artes Calouste Gulbenkian: 30
vagas.

PODE SE INSCREVER NOS DOIS CURSOS!

Para inscriÃ§Ã£o, ligue direto para 2976 2328 e 29762335, falar com
RosÃ¢nia ou Angelica.
Ã‰ necessario que se tenha em mÃ£os sua matrÃ-cula e lotaÃ§Ã£o, ou seja, o
nÃºmero da Escola. Deixe tambÃ©m um telefone de contato.

LOGO MANDO NOTICIAS DA MOSTRA ESTUDANTIL!

SUCESSO!

Jacqueline Mac-Dowell
Arte Educadora
SMERJ-CT Artes Visuais
IHA - Equipe Artes

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
edital-funarte.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDITAL: FUNARTE ARTES VISUAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
(cliquem na imagem para ampliÃ¡-la)
InscriÃ§Ãµes abertas:REDE NACIONAL ARTES VISUAIS 8Âª EDIÃ‡ÃƒO

ReferÃªncias:http://www.funarte.gov.br/artes-visuais/
Jacqueline Mac-Dowell

Arte Educadora

SMERJ-CT Artes Visuais

IHA - Equipe Artes

Postado por Imaculada ConceiÃ§ao ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educativo-mam-rj-agendamento.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDUCATIVO MAM-RJ (AGENDAMENTO)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

NÃšCLEO EXPERIMENTAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO E ARTE

AGENDAMENTO | NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte

[FOTO]

O NÃºcleo Experimental de EducaÃ§Ã£o e Arte, a partir de agosto, realizarÃ¡ os 
agendamentos para visitas de grupos ao MAM sempre na primeira semana do mÃªs.

SÃ£o oferecidos Ã´nibus gratuitamente para escolas pÃºblicas e organizaÃ§Ãµes 
sociais, localizadas no Rio e Grande Rio, para grupos de atÃ© 40 pessoas.
O agendamento pode ser feito para as seguintes MEDIAÃ‡Ã•ES EXPERIMENTAIS:
Conversas nas exposiÃ§ÃµesVisitas que propÃµem percursos relacionando a 
exposiÃ§Ã£o permanente Genealogias do ContemporÃ¢neo - ColeÃ§Ã£o  Gilberto 
Chateaubriand e as mostras temporÃ¡rias, instigando percepÃ§Ãµes ampliadas com 
enfoque na trajetÃ³ria da arte moderna para a contemporÃ¢nea.
TerritÃ³rio DescobertoVisitas que propÃµem percursos relacionando histÃ³ria, a 
arquitetura de Affonso Eduardo Reidy, os jardins do  paisagista Burle Marx, 
outras construÃ§Ãµes da cidade e a exposiÃ§Ã£o permanente.  

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]
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<POSTAGEM>
em-pauta-intervencao-urbana-arte-urbana.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Em Pauta: Arte PÃºblica - IntervenÃ§Ã£o Urbana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Arte pÃºblica- um olhar investigativo a educaÃ§Ã£o patrimonial

FabÃ-ola Batistin
IntroduÃ§Ã£o

As intervenÃ§Ãµes artÃ-sticas operadas nas cidades brasileiras vÃªm sendo 
estudadas, hÃ¡ pouco mais de duas dÃ©cadas, como instrumento para analisar as 
aglomeraÃ§Ãµes espaciais ur-banas. Um ponto marcante nesses estudos Ã© a 
abordagem desse espaÃ§o urbano como um sistema construtivo e dinÃ¢mico e nÃ£o 
como uma estrutura construÃ-da, estÃ¡tica.

A cidade Ã© planejada e analisada como um conjunto significativo de relaÃ§Ãµes 
qualificadas e permeada por uma malha que integra aÃ§Ãµes sociais, polÃ-ticas, 
econÃ´micas, culturais, histÃ³ricas, estÃ©ticas entre outras cujos sentidos 
ultrapassam sua composiÃ§Ã£o e seus processos formadores. Mesmo assim, sob esses
aspectos a cidade perde aos poucos seu carÃ¡ter de espaÃ§o neutro.

[FOTO]

InÃºmeras manifestaÃ§Ãµes como comÃ-cios, protestos, reivindicaÃ§Ãµes polÃ-ticas
e festas populares acontecem na cidade e muitos artistas contemporÃ¢neos passam 
a repensar esse espaÃ§o sob o ponto de vista coletivo, constituindo e intervindo
no contexto histÃ³rico, cultural e artÃ-stico, por meio das obras de artes. 
Normalmente essas intervenÃ§Ãµes ocorrem com o intuito de trazer para os 
cidadÃ£os um contato real, mais prÃ³ximo da arte nos meios urbanos, 
desmistifi-cando a idÃ©ia de que obras de arte devem ser vistas apenas em 
museus, centros culturais, galerias, locais que parecem distantes para a grande 
massa urbana, que se utiliza a cidade.
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[FOTO]

Arte pÃºblica - arte urbana.

A cidade sempre exerceu desafio criador para pintores, arquitetos, fotÃ³grafos, 
artistas. A arte pÃºblica ou arte urbana, (como alguns artistas preferem 
classificar) propicia uma certa informaÃ§Ã£o visual que possibilita ao pÃºblico 
da rua, da vida cotidiana, estar em contato com manifestaÃ§Ãµes que desafiam as 
normas sociais questionando, muitas vezes, a noÃ§Ã£o de espaÃ§o pÃºblico e 
contribuindo para eliminar as possÃ-veis barreiras que resistem em separam a 
arte da vida. Nas palavras de Brenson (1998, p.19) a arte pÃºblica Ã© ainda uma 
prÃ¡tica social que se apropria do espaÃ§o urbano promovendo mudanÃ§as, 
interligando e modelando a construÃ§Ã£o afetiva/coletiva de uma cidade.

[FOTO]

Para Lemoine, (1998, p.213) quando um artista tem de realizar um projeto de arte
pÃºblica ele precisa responder determinaÃ§Ãµes de escala, situaÃ§Ã£o, 
localizaÃ§Ã£o, urbanismo, arquitetura e alÃ©m disso, determinaÃ§Ãµes tÃ©cnicas e
ater-se a um orÃ§amento .

Os parÃ¢metros e os meios de representaÃ§Ã£o do espaÃ§o urbano vindo das 
experiÃªncias clÃ¡ssica e moderna jÃ¡ nÃ£o sÃ£o mais suficientes. A cidade 
contemporÃ¢nea deixa de ser representada pelo uso do espaÃ§o urbano por meio de 
uma democracia compreendida e os parÃ¢metros da arquitetura moderna jÃ¡ nÃ£o 
respondem mais a esses desafios. Novas formulaÃ§Ãµes de ocupaÃ§Ã£o equivocam-se 
por nÃ£o manterem uma relaÃ§Ã£o crÃ-tica com seu entorno.A arquitetura veio 
sendo diligentemente relacionada ao desenho urbano de modo que a criar o espaÃ§o
urbano como elemento ordenador e a cidade como rede espacial.

[FOTO]

Jorge Mario JÃ¡uregui (2002, p.154) menciona que um novo paradigma para o que 
poderia conformar o relacionamento entre natureza e arquitetura, espaÃ§o 
pÃºblico e privado, indivÃ-duo e sociedade, arte e fruiÃ§Ã£o, sem subordinaÃ§Ã£o
mas articulando demandas sociais e o potenci-al tecnolÃ³gico atual, se faz 
necessÃ¡rio, constituindo o legado que a modernidade estendeu.

Se por um lado melhorias da qualidade de vida e a revitalizaÃ§Ã£o do espaÃ§o 
pÃºblico estÃ£o na ordem do dia materializando a imagem de resgate do espaÃ§o 
coletivo, artistas tÃªm buscado compor suas intervenÃ§Ãµes a partir de uma 
anÃ¡lise simbÃ³lica desse urbano, em que a arte participa como constituinte e 
nÃ£o como constituÃ-da, criando um campo processual entre o urbano, a cidadania 
e o artÃ-stico. A arte pÃºblica em suas diversas configuraÃ§Ãµes apresenta-se 
como essa possibilidade, criando e ampliando esse horizonte promovendo e 
auxiliando a demanda que museus, galerias e centros culturais ainda nÃ£o 
conseguem suprir.

E dentro dessa perspectiva, qual o acesso dos cidadÃ£os comuns Ã  obra de arte? 
Como localizar diante dessa produÃ§Ã£o aspectos educacionais que valorizem e 
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ampliem experiÃªncias em contato com a arte? E o mais enfÃ¡tico nessa 
discussÃ£o: serÃ¡ a cidade apenas mais uma alternativa ao sistema expositivo da 
arte em questÃ£o? A proposta nÃ£o Ã© responder a todas as argumentaÃ§Ãµes mas, 
indicar exemplos, entre as relaÃ§Ãµes da arte produzida no espaÃ§o da cidade 
(por meio da arte urbana, arte pÃºblica) e a falta de projetos que estimulem Ã  
uma futura educaÃ§Ã£o patrimonial.

[FOTO]

Alguns museus de arte no paÃ-s, como Ã© o caso do Museu de Arte ContemporÃ¢nea 
da USP (MAC-USP) tÃªm incentivado Ã  produÃ§Ã£o de arte pÃºblica e Ã  
recuperaÃ§Ã£o da experiÃªncia pro-cessada pelas intervenÃ§Ãµes artÃ-sticas 
atravÃ©s de mÃ-dias (fotografia, vÃ-deo, literatura especÃ-fica, jogos 
interativos, palestras, oficinas, etc.) - alÃ©m de possuir em seu entorno um 
espaÃ§o reservado denominado jardim de esculturas, incentivando tambÃ©m Ã  
exibiÃ§Ã£o da obra de arte em parques, jardim, praÃ§as. Outro exemplo dessa 
iniciativa Ã© o Museu de Arte Moderna (MAM), localizado no Parque Ibirapuera 
desde 1969, e que inaugurou o seu o Jardim das Esculturas em 1993. Seu objetivo 
era o de estender a exposiÃ§Ã£o de seu acervo para alÃ©m do espaÃ§o fÃ-sico 
interno, possibilitando a integraÃ§Ã£o das obras de arte Ã  paisagem do parque e
que passam a ser acessÃ-veis ao todo e aos visitantes que usufruem, pois o 
jardim das esculturas e o museu transformaram-se, com suas obras de arte e 
paredes de vidro, numa grande vitrine artÃ-stica.Com isso a arte pÃºblica 
situa-se na interface entre o espaÃ§o institucionalizado e o espaÃ§o urbano, 
incluindo a reflexÃ£o sobre a cidade e suas configuraÃ§Ãµes na esfera da 
me-mÃ³ria coletiva, mas que ainda Ã© dominada pelas instituiÃ§Ãµes.

Reverse Graffiti : Ossario : street art by Alexandre Orion

Um olhar investigativo sobre a educaÃ§Ã£o patrimonial

A educaÃ§Ã£o patrimonial estÃ¡ prevista nos ParÃ¢metros Curriculares Nacionais 
(PCN - 1997 e 1998) dentro da ementa para o ensino de histÃ³ria. Atualmente, a 
Lei de Diretrizes e Bases da EducaÃ§Ã£o Nacional - Lei n 9.394/96 - enfatiza, no
seu artigo 26, que a parte diversificada dos currÃ-culos do ensino fundamental e
mÃ©dio deve observar as caracterÃ-sticas regionais e locais da sociedade e da 
cultura, o que abre espaÃ§o para a construÃ§Ã£o de uma proposta de ensino 
voltada para a divulgaÃ§Ã£o do acervo cultural dos estados e municÃ-pios.

Os ParÃ¢metros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental, 
elaborados pelo MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o (MEC), trazem uma inovaÃ§Ã£o, ao 
permitir a necessÃ¡ria interdiscipli-naridade na educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, mediante a 
introduÃ§Ã£o dos chamados "temas transversais'' que deverÃ£o integrar as 
diferentes disciplinas escolares. Dois desses temas transversais possibilitam Ã 
escola o estudo do patrimÃ´nio histÃ³rico e a conseqÃ¼ente adoÃ§Ã£o de projetos 
de educaÃ§Ã£o patrimonial.

[FOTO]

A educaÃ§Ã£o patrimonial nada mais Ã© do que uma proposta interdisciplinar de 
ensino voltada para questÃµes pertinentes ao patrimÃ´nio cultural. Compreende 
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desde a inclusÃ£o, nos currÃ-cu-los escolares de todos os nÃ-veis de ensino, de 
temÃ¡ticas ou de conteÃºdos programÃ¡ticos que versem sobre o conhecimento e a 
conservaÃ§Ã£o do patrimÃ´nio histÃ³rico, atÃ© a realizaÃ§Ã£o de cursos de 
aperfeiÃ§oamento e extensÃ£o para educadores e a comunidade em geral, a fim de 
propiciar informaÃ§Ãµes do acervo cultural, despertando, nos educandos e na 
sociedade, o sen-so de preservaÃ§Ã£o da memÃ³ria histÃ³rica e o conseqÃ¼ente 
interesse pelo tema. A necessidade da educaÃ§Ã£o patrimonial ou da utilizaÃ§Ã£o 
do acervo cultural brasileiro como objeto de estudo nos currÃ-culos e programas 
escolares jÃ¡ se constituÃ-a uma preocupaÃ§Ã£o dos ideÃ³logos do patrimÃ´nio 
cultural. Outros historiadores e profissionais que lidam com a dimensÃ£o da 
memÃ³ria vÃªm propondo no Ã¢mbito de suas instituiÃ§Ãµes culturais, sobretudo em
museus, a elaboraÃ§Ã£o de programas de educaÃ§Ã£o patrimonial.

[FOTO]

Conforme a museÃ³loga Maria de Lourdes Horta, (2000) a educaÃ§Ã£o patrimonial 
como um instrumento de alfabetizaÃ§Ã£o cultural, possibilita ao indivÃ-duo fazer
a leitura do mundo que o rodeia, levando-o Ã  compreensÃ£o do universo 
sociocultural e da trajetÃ³ria histÃ³rica-temporal em que estÃ¡ inserido''. 
Segundo a museÃ³loga, a educaÃ§Ã£o patrimonial possibilita o reforÃ§o da 
auto-estima dos indivÃ-duos e das comunidades e a valorizaÃ§Ã£o da cultura 
brasileira em sua rica diversidade. A partir da experiÃªncia e do contato direto
com manifestaÃ§Ãµes da cultura, em todos os seus mÃºltiplos aspectos, sentidos e
significados, o trabalho da educaÃ§Ã£o patrimonial busca levar Ã  sociedade um 
conhecimento ativo, capacitando-os para um melhor usufruto des-tes bens, e 
propiciando a geraÃ§Ã£o futuras a produÃ§Ã£o de novos conhecimentos. A 
observaÃ§Ã£o direta e a anÃ¡lise desse patrimÃ´nio cultural (aquilo que estÃ¡ Ã 
vista de nossos olhos) permitem vivenciar a experiÃªncia. O uso de mÃ©todos 
investigatÃ³rios Ã© uma das primeiras capacitaÃ§Ãµes que se pode estimular por 
meio de um processo educacional., desenvolvendo habilidades de observaÃ§Ã£o e 
anÃ¡lise crÃ-tica, comparaÃ§Ã£o e deduÃ§Ã£o, formulaÃ§Ã£o de hipÃ³teses e 
soluÃ§Ã£o de problemas colocados pelos fatos e fenÃ´menos observados.

A educaÃ§Ã£o patrimonial possibilita iluminar as relaÃ§Ãµes sociais e 
econÃ´micas que deram origem a lugares, praÃ§as, referenciais histÃ³ricos e ao 
mesmo tempo, o conceito de patrimÃ´nio deve ir alÃ©m dos monumentos 
arquitetÃ´nicos, trazendo Ã  tona tambÃ©m as histÃ³rias de vida nesses locais. 
Segundo Josso (2004, p.72) a reflexÃ£o sobre a vida Ã© centrada nas 
experiÃªncias que consideramos significativas, para compreendermos o que nos 
tornamos hoje, e de que forma chegamos a pensar o que pensamos de nÃ³s mesmos, 
dos outros e do nosso meio humano e natural.

[FOTO]

O diÃ¡logo com o patrimÃ´nio tem que ser feito a partir do momento presente e 
trazer contribuiÃ§Ãµes para nossa vida de hoje, alÃ©m de ser capaz de ampliar 
nossas concepÃ§Ãµes de vida. A cidade ainda tem espaÃ§os onde a populaÃ§Ã£o 
marginal nÃ£o adentra, como se houvesse muros invisÃ-veis. Ã‰ interessante 
questionar o carÃ¡ter pÃºblico que se imprimi Ã s relaÃ§Ãµes sociais, aos 
monumentos, as obras de arte expostas ao ar livre na cidade, criando uma imagem 
de cunho pÃºblico, mas que muitas vezes Ã© privado.
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Para Amaral (1997, p.193) o olhar cotidiano, fragmentado,superficial descontinuo
caracte-rÃ-stico da contemporaneidade, prioriza a velocidade, a mobilidade, Ã© 
seletivo mas nÃ£o reflexivo. A experiÃªncia provoca a percepÃ§Ã£o, ver em 
profundidade, estimula um olhar cuidadoso apreciativo, crÃ-tico e criador. Cabe 
ressaltar que projetos pedagÃ³gicos que visem o incentivo de aluno-cidadÃ£os 
dentro do espaÃ§o urbano da cidade contribuem e estimulam para um maior 
conhecimento crÃ-tico e a apropriaÃ§Ã£o consciente por parte das comunidades e 
indivÃ-duos do seu patrimÃ´nio sÃ£o fatores indispensÃ¡veis no processo de 
preservaÃ§Ã£o sustentÃ¡vel desses bens, assim como no fortalecimento dos 
sentimentos de identidade e cidadania.

[FOTO]

ConclusÃµes

O conhecimento dos elementos que compÃµem essa riqueza e diversidade e o 
diÃ¡logo perma-nente que estÃ¡ implÃ-cito neste processo educacional estimulam e
facilitam a comunicaÃ§Ã£o e a interaÃ§Ã£o entre as comunidades e os agentes 
responsÃ¡veis pela preservaÃ§Ã£o possibilitando a troca de conhecimentos e a 
formaÃ§Ã£o de parcerias para a proteÃ§Ã£o e valorizaÃ§Ã£o desses bens.

Portanto nessa teia de relacionamentos, tanto museus,galerias, monumentos 
histÃ³ricos e a prÃ³pria cidade podem e devem sediar e abraÃ§ar a arte 
pÃºblica-urbana. DaÃ- a importÃ¢ncia da reapropriaÃ§Ã£o espaÃ§o-temporal 
construtiva, comunitÃ¡ria, que as manifestaÃ§Ãµes urbanas pode, mesmo nos dias 
de hoje, alcanÃ§ar.

As relaÃ§Ãµes propiciatÃ³rias dos espaÃ§os coletivos, compartilhados com a 
coletividade, sinali-zam vertentes produtivas de uma cultura multifacetada e 
dinÃ¢mica que incluem e requerem do artista e do futuro usufruidor um debate 
contextualizador no Ã¢mbito polÃ-tico, social e eco-nÃ´mico de uma determinada 
comunidade.

[FOTO]

Ã‰ neste sentido que a aÃ§Ã£o de projetos educacionais, pedagÃ³gicos, em 
parcerias com iniciati-vas privadas, Estado e representante da comunidade, devem
caminhar, pois a educaÃ§Ã£o patri-monial busca a capacitaÃ§Ã£o dos indivÃ-duos 
para a leitura e a compreensÃ£o desses processos culturais, mais do que dos 
produtos deles resultantes e constituem a evidÃªncia cultural que procuramos 
elucidar e ressaltar nos cidadÃ£os.
Deste modo ao reconhecer a representaÃ§Ã£o dos anseios e aspiraÃ§Ãµes sociais, 
as reinvenÃ§Ãµes de acontecimentos do passado e a memÃ³ria coletiva do lugar, a 
obra de arte pÃºblica-urbana re-forÃ§a a cidadania e redireciona simbolicamente 
a arte e a prÃ³pria cidade.

MAIS INFORMAÃ‡Ã•ES
TÃ-tulo: Arte pÃºblica- um olhar investigativo Ã  educaÃ§Ã£o patrimonial
Autor: FabÃ-ola Batistin
Cidade/Estado: SÃ£o Paulo / SP
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NÃ-vel: Mestrado
Universidade: IA-UNESP
Ano de defesa: 2007

NOTAS:(1) Texto retirado do site Arte na Escola: 
http://www.artenaescola.org.br/pesquise_monografias_texto.php?id_m=227(2) 
CrÃ©dito das imagens: saibam sobre as propostas de intervenÃ§Ãµes aqui 
ilustradas, sobre os artistas e suas obras visitando os blogs: ATTACK: 
http://attackart.tumblr.com/ - e Historia(s) da(s) Arte(s): 
http://historiasdasartes.wordpress.com/2010/11/08/aula-22-op-art-minimalismo-e-a
rte-conceitual/

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 <COMENTÃRIOS>
O Artista de Rua Agora Tem a Sua LEI 5.429, Rio de Janeiro.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-internacional-de-arte.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea no Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Rio de Janeiro sediarÃ¡ a 1a. Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea

[FOTO]

Página 1328



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

ArtRio vai reunir na zona portuÃ¡ria mais de 80 galerias brasileiras e 
internacionais

24/08/2011

Texto: Juliana Romar

A cidade do Rio de Janeiro receberÃ¡ no PÃ-er MauÃ¡, entre os dias 8 e 11 de 
setembro, a ArtRio - Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea. Considerada a 
maior do setor de artes no Brasil, a feira tem o patrocÃ-nio da Prefeitura do 
Rio e vai reunir pela primeira vez na cidade 83 galerias brasileiras e 
internacionais, com obras de mais de 700 artistas.

A programaÃ§Ã£o oficial do evento foi apresentada nesta quarta-feira, dia 24, no
PalÃ¡cio da Cidade, em Botafogo, e contou com a presenÃ§a do secretÃ¡rio 
municipal de Turismo e presidente da Riotur, AntÃ´nio Pedro Figueira de Mello, e
dos organizadores da ArtRio, Brenda Osorio, Elisangela Valadares e Luiz 
Calainho.

[FOTO]

Durante a cerimÃ´nia, AntÃ´nio Pedro destacou a vocaÃ§Ã£o da cidade para receber
grandes eventos e seu potencial turÃ-stico:

- O Rio de Janeiro sempre foi um vocalizador do Brasil inteiro. Tudo acontece 
aqui primeiro para depois se espalhar pelo paÃ-s, entÃ£o, nada mais natural do 
que esse evento de arte acontecer aqui. NÃ³s precisamos popularizar cada vez 
mais a arte e, por isso, a prefeitura tem que investir num evento que estÃ¡ 
comeÃ§ando e que considera importante. Esse Ã© mais um potencial turÃ-stico para
a cidade e o Rio sÃ³ tem a ganhar - afirmou o secretÃ¡rio de Turismo.

De acordo com os organizadores, a ArtRio irÃ¡ atrair um pÃºblico de cerca de 20 
mil pessoas, entre colecionadores, marchands (pessoas que negociam obras de 
arte), jornalistas e apreciadores de arte, que poderÃ£o adquirir diversos 
formatos de arte moderna e contemporÃ¢nea, entre pinturas, esculturas, 
instalaÃ§Ãµes, fotografias e vÃ-deos.

[FOTO]

Durante os quatro dias de feira, os visitantes terÃ£o acesso a visitas guiadas, 
palestras e debates com curadores e artistas nacionais e internacionais, alÃ©m 
de espaÃ§o dedicado a publicaÃ§Ãµes de arte, que abrangem desde a vanguarda 
modernista atÃ© a arte contemporÃ¢nea, com muitas obras ainda inÃ©ditas no 
paÃ-s.

O empresÃ¡rio Luiz Calainho acredita que o evento agitarÃ¡ a cena cultural da 
cidade, fortalecendo a economia e o turismo:
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- Eu acredito que o Rio de Janeiro deseja fazer parte do circuito de cidades 
criativas do mundo. E a cada ano que passa ele se fortalece, mas faltava falar 
de arte. Portanto, sob o ponto de vista de negÃ³cios, de educaÃ§Ã£o, de cultura,
uma arte faz todo o sentido para ser uma referÃªncia e inserir o Rio nesse 
setor. E quando imaginamos que o Rio vai sediar a Copa do Mundo, as OlimpÃ-adas,
a Rio+20, nÃ£o temos dÃºvida de que temos a capacidade de transformar a ArtRio 
numa das maiores feiras do mundo. Precisamos aproximar a arte da populaÃ§Ã£o, 
pois, no final, ela Ã© cultura, educaÃ§Ã£o e desenvolvimento - ressaltou.

[FOTO]

A ArtRio, que vai funcionar das 12h Ã s 20h, nos armazÃ©ns 2 e 3, do PÃ-er 
MauÃ¡, terÃ¡ 50% de suas galerias de artistas internacionais, como Tristian 
Koenig (AustrÃ¡lia), Mario Sequeira (Portugal), Crone (Alemanha), Bendana-Pinel 
(FranÃ§a) e Magnan Metz (Estados Unidos).

A organizadora Elisangela Valadares explicou a escolha da regiÃ£o portuÃ¡ria 
para a realizaÃ§Ã£o da feira:

- Escolhemos o PÃ-er MauÃ¡ porque nÃ£o podÃ-amos ficar fora dessa 
revitalizaÃ§Ã£o incrÃ-vel do Porto Maravilha. Os armazÃ©ns atendem perfeitamente
a nossa ideia de crescer cada vez mais, pois Ã© um lugar fantÃ¡stico e com 
potencial enorme. O Rio de Janeiro Ã© o celeiro das artes. Os principais 
artistas brasileiros sÃ£o cariocas. Queremos fazer uma transformaÃ§Ã£o na 
histÃ³ria da arte nessa cidade - disse.

[FOTO]

Mais informaÃ§Ãµes sobre o evento estÃ£o disponÃ-veis no site 
www.artriofair.com.br.

NOTAS:

Postagem original: Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=2058365

Imagens: pesquisa Google

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundacao-bienal-encontro-sobre-arte.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CURSO DE FORMAÃ‡ÃƒO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ARTES DA SME-RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ENCONTRO SOBRE ARTE CONTEMPORÃ‚NEA
[FOTO]
Jeff Koons

Professores de Artes Visuais da rede Municipal do Rio de Janeiro: jÃ¡ temos a 
nova data para o curso com a FundaÃ§Ã£o Bienal. Confiram pelo e-mail de 
Jacqueline Mac-Dowell:

Prezados Professores,

CONVITE PARA ENCONTRO SOBRE ARTE CONTEMPORÃ‚NEA 

O Educativo da Bienal, em parceria com o Secretaria de EducaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro, tem o prazer de lhe convidar para os Encontros de FormaÃ§Ã£o em Arte 
ContemporÃ¢nea.

Os Encontros de FormaÃ§Ã£o em Arte ContemporÃ¢nea tÃªm como principal objetivo 
promover uma reflexÃ£o sobre contemporaneidade e os caminhos da arte 
contemporÃ¢nea. Os encontros apresentam os conceitos e artistas da exposiÃ§Ã£o 
Em Nome dos Artistas e sÃ£o uma oportunidade de se debater questÃµes sobre o 
ensino da arte.

Local: Centro de Arte Calouste Gulbenkian, dia 26 de agosto de 2011, em dois 
horarios, das 9h as 12 e das 14 as 17h Vc pode se inscrever em um dos horarios.

FaÃ§a jÃ¡ sua inscriÃ§Ã£o pelos telefones 2976 2328 e 2976 2335, falar com 
Angelica, Rosanea ou Heloisa.

Sucesso!

Jacqueline Mac-Dowell Arte Educadora SMERJ-CT Artes Visuais IHA - Equipe Artes 
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NOTAS:Para saber mais sobre a exposiÃ§Ã£o Em Nome dos Artistas, ver: "Em Nome 
dos Artistas": 
http://www.bienal.org.br/FBSP/pt/ProjetosEspeciais/Projetos/Paginas/Em-Nome-dos-
Artistas.aspxOu: "Curador da exposiÃ§Ã£o Em Nome dos Artistas fala sobre o museu
Astrup 
Fearnley":http://www.bienal.org.br/FBSP/pt/Noticias/Paginas/Gunnar-Kvaran-fala-s
obre-cole%C3%A7%C3%A3o-Astrup.aspx
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
monotipia-aluno-da-eba-cria-revista.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aluno da EBA Cria Revista Virtual sobre Artes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Aluno da EBA cria revista virtual sobre Artes

JÃºlia de Marins

Criada em janeiro deste ano, a Revista Monotipia apresenta, ao longo de suas 
oito ediÃ§Ãµes, entrevistas, quadrinhos e ilustraÃ§Ãµes produzidos por alunos da
UFRJ para o pÃºblico interessado em conhecer ou aprender mais sobre os 
quadrinhos e as artes em geral. Iniciativa independente, o projeto foi criado 
por Julio Martins de Castro - estudante de graduaÃ§Ã£o da Escola de Belas Artes 
(EBA) e editor da Monotipia - para dar continuidade ao trabalho realizado por 
ele, juntamente com outros trÃªs alunos da EBA, por meio da Revista Pheha 
(www.pheha.com), entre agosto de 2008 e 2009. Segundo Martins de Castro, a 
Revista Monotipia Ã© um pacote de informaÃ§Ã£o para que ilustradores, 
quadrinhistas e outros artistas plÃ¡sticos divulguem sua produÃ§Ã£o para alÃ©m 
de seus canais individuais.
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De acordo com ele, as publicaÃ§Ãµes buscam dar espaÃ§o a criadores e, assim, 
incentivÃ¡-los a produzir. O objetivo da Monotipia Ã© incentivar a criaÃ§Ã£o 
artÃ-stica, uma vez que pretendemos, mantendo um padrÃ£o de qualidade, ser um 
veÃ-culo acessÃ-vel aos artistas que nos procurarem, alÃ©m de outros, 
convidados, disse o editor. Veiculada apenas virtualmente, a revista busca 
atingir, com a ajuda da divulgaÃ§Ã£o por mailing e redes sociais, o pÃºblico que
tem tempo e gosta de ler na internet, em especial sobre quadrinhos. Nosso leitor
Ã©, principalmente, quem tem interesse em outro olhar sobre os quadrinhos - e 
sobre as artes em geral. NÃ£o necessariamente os interessados por este ou aquele
personagem, ou algum movimento especÃ-fico, mas quem quer conhecer o que estÃ¡ 
acontecendo, quem sÃ£o os artistas que estÃ£o produzindo. NÃ£o Ã© preciso 
conhecer previamente, por exemplo, Laudo Ferreira, entrevistado da oitava 
ediÃ§Ã£o, para aproveitar plenamente a entrevista com ele. A Monotipia Ã© uma 
publicaÃ§Ã£o para quem nÃ£o necessariamente conhece o meio, especificou o 
criador da revista.

Em relaÃ§Ã£o ao conteÃºdo, o trabalho conta com autores colaboradores - alunos 
da UFRJ, estudantes de outras instituiÃ§Ãµes e demais artistas - empenhados em 
publicar textos ou imagens feitos por seu prÃ³prio interesse, sem imposiÃ§Ãµes. 
Segundo Martins de Castro, nÃ£o hÃ¡ assuntos preestabelecidos, mas incentivamos 
os autores a enviarem material que tenham feito para si, nÃ£o para alguma 
encomenda ou disciplina. Acredito que seja mais interessante quando o trabalho 
reflete as questÃµes do autor, nÃ£o uma eventual demanda externa.

Quem quiser participar das ediÃ§Ãµes, pode enviar portfÃ³lio para 
monotipia@gmail.com. A Revista Monotipia Ã© realizada inteiramente por alunos, 
sem a participaÃ§Ã£o de docentes, e pode ser acessada pelos endereÃ§os 
www.monotipia.com e http://blog.monotipia.com.

REFERÃŠNCIAS::Olhar Virtual / UFRJ: 
http://www.olharvirtual.ufrj.br/2010/index.php?id_edicao=351codigo=7

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 <TÃTULO>

CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio na Feira Internacional de Arte 
ContemporÃ¢nea

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Repassando e-mail de Jacqueline Mac-Dowell:

Prezados Professores,

Quero convida-los a fazer parte do Projeto Piloto
de Curso de ExtensÃ£o para alunos.
Este consiste em capacitar 10 alunos para
participarem da I Feira de Arte do Rio de
Janeiro, que acontecerÃ¡ entre os dias 8 e 11 de
setembro.

Primeiro, iremos reunir um grupo de alunos que
tenha a partir de 16 anos e perfil para ser guia
de visitas orientadas na Feira. VocÃª professor,
irÃ¡ indicar esses alunos. Temos vagas para 50
alunos. O dia do curso serÃ¡ dia 31 de agosto de
2011, em dois horÃ¡rios no Centro de Arte Calouste
Gulbenkiam ( Rua Benedito HipÃ³lito, 125 - prÃ³ximo
ao SambÃ³dromo e em frente ao terreirÃ£o do Samba).
Os horÃ¡rios sÃ£o: manhÃ£, das 10h Ã s 12h e Ã 
tarde das 14h Ã s 16h (que seja no contra turno do
aluno).

O aluno pode vir acompanhado do responsÃ¡vel ou do
prÃ³prio professor. Os alunos escolhidos participam apenas de 1 (um)
dia da Feira. Ele receberÃ¡ duas escolas
neste dia e irÃ¡ fazer a visita guiada com os dois
grupos.

NÃ³s nÃ£o estaremos todos os dias da Feira. Nosso
cronograma serÃ¡: dias 8, 9 e 10 de setembro, ou
seja, quinta, sexta e sÃ¡bado das 12h Ã s 15h. Cada
grupo terÃ¡ uma mÃ©dia de 30 a 35 alunos. A duraÃ§Ã£o
da visita Ã© de 1 (uma) hora.

Estaremos nos dias 25, 26 e 29 de agosto, das 13h Ã s 17h
recebendo inscriÃ§Ãµes pelos telefones 2976 2328 e
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2976 2335. Falar diretamente com Jacqueline.
O professor que se interessar em levar o seu
grupo de alunos para a visitaÃ§Ã£o tambÃ©m farÃ¡ inscriÃ§Ãµes pelo mesmo 
telefone de contato.

Aguardo contatos,

Sucesso!

Jacqueline Mac-Dowell
Arte Educadora
SMERJ-CT Artes Visuais
IHA - Equipe Artes 

NOTAS:

Ver postagem sobre a "Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea no Rio": 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/2011/08/feira-internacional-de-arte.h
tml
Ver ainda o site ArtRio: http://www.artriofair.com.br/

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ultimas-vagas-para-capacitacao-em-artes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 INSCREVAM-SE JÃ! CAPACITAÃ‡ÃƒO EM ARTES!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ampliar o olhar para novas perspectivas, novos horizontes, novas conexÃµes...
[FOTO]

Professores de Artes Visuais da Rede Municipal do Rio, nÃ£o percam estas 
oportunidades!
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Ainda hÃ¡ vagas para Encontros de FormaÃ§Ã£o em Arte ContemporÃ¢nea com 
oEducativo da Bienal (e tambÃ©m para o curso de Greice Cohn - ver )! 
Portanto, liguem e faÃ§am suas inscriÃ§Ãµes o quanto antes! Ã‰ muito importante 
se atualizar! Ampliar o olhar... EstendÃª-lo a novos horizontes... novas 
conexÃµes...
O Educativo da Bienal, em parceria com o Secretaria de EducaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro, tem o prazer de lhe convidar para os Encontros de FormaÃ§Ã£o em Arte 
ContemporÃ¢nea.

Os Encontros deFormaÃ§Ã£o em Arte ContemporÃ¢nea tÃªm como principal objetivo 
promover uma reflexÃ£o sobre contemporaneidade e os caminhos da arte 
contemporÃ¢nea. Os encontros apresentam os conceitos e artistas da exposiÃ§Ã£o 
Em Nome dos Artistase sÃ£o uma oportunidade de se debater questÃµes sobre o 
ensino da arte.

Local: Centro de Arte Calouste Gulbenkian, dia 26 de agosto de 2011, em dois 
horarios, das 9h as 12 e das 14 as 17h Vc pode se inscrever em um dos horÃ¡rios.

[FOTO]
Jeff Koons
Ainda hÃ¡ vagas para o curso de Greice Cohn (que comeÃ§ou no sÃ¡bado, 13/08/2011
- e cujo prÃ³ximo encontro serÃ¡ 27 de agosto - prÃ³ximo sÃ¡bado!)!
Trata-se de uma reflexÃ£o sobre o ensino da Arte Moderna e ContemporÃ¢nea! 
"O ENSINO DE ARTE EM DIAOLOGO COM QUESTÃ•ES TRAZIDAS PELA ARTE NA MODERNIDADE E 
NA CONTEPORANEIDADE" (Greice Cohn):
o Primeiro encontro foi no dia 13 de agosto, mas ainda Ã© possÃ-vel participar: 
2o.  encontro: 27 de agosto, 3o. encontro: 03 de setembro e 4o. encontro: 10 de 
setembro!
HorÃ¡rio: 9h as 13h 
Centro de Artes Calouste Gulbenkian: 30 vagas.

FaÃ§am jÃ¡ suas inscriÃ§Ãµes pelos telefones 2976 2328 e 2976 2335, falar com 
Angelica, Rosanea ou Heloisa. 
InformaÃ§Ãµes enviadas por:
Jacqueline Mac-Dowell
Arte Educadora
SMERJ-CT Artes Visuais
IHA - Equipe Artes 
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
urgente-mudanca-de-data.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

URGENTE! MUDANÃ‡A DE DATA PARA O CURSO DE FORMAÃ‡ÃƒO CONTINUADA!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

MUDANÃ‡A DE DATA PARA O CURSO DE FORMAÃ‡ÃƒO CONTINUADA:

E-MAIL DE JACQUELINE MAC-DOWELL:

Prezados Professores,

Devido ao nÃºmero insuficiente de inscritos no Curso da FundaÃ§Ã£o Bienal, este 
serÃ¡ ADIADO para uma prÃ³xima data. SerÃ¡ avisado com bastante antecedÃªncia.

SerÃ¡ MANTIDO o curso da professora Greice Cohn no sÃ¡bado dia 13 de agosto.

No SÃ¡bado inicia-se a oficina de Greice Cohn sobre "O ENSINO DE ARTE EM 
DIAOLOGO COM QUESTÃ•ES TRAZIDAS PELA ARTE NA MODERNIDADE E NA CONTEPORANEIDADE" 
 que terÃ¡ 4 (quatro) sÃ¡bados, carga horÃ¡ria de 20hs.  ComeÃ§ando no dia 13 de
agosto, 27 de agosto, 03 de setembro e 10 de setembro das 9h as 13h Centro de 
Artes Calouste Gulbenkian (30 vagas).

Para inscriÃ§Ã£o ligue direto para 2976 2328 e 29762335, falar com RosÃ¢nia ou 
Angelica.
Ã‰ necessÃ¡rio que se tenha em mÃ£os a matricula e lotaÃ§Ã£o, ou seja, o nÃºmero
da escola. Deixe tb um tel de contato.

LOGO MANDAREMOS NOTICIAS DA MOSTRA ESTUDANTIL!

SUCESSO!

Jacqueline Mac-Dowell
Arte Educadora SMERJ-CT
Artes Visuais IHA - Equipe Artes

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
artrio-feira-internacional-de-arte.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ArtRio: I Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea do Rio Inaugura AmanhÃ£!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Desvio para o Vermelho... Sala vermelha de Cildo Meireles

AmanhÃ£ inaugura  ArtRio - I Feira de Arte ContemporÃ¢nea do Rio

[FOTO]

Página 1344



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

[FOTO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
artrio-obras-de-arte-de-todo-o-mundo.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ArtRio / 2011: obras de arte de todo o mundo expostas no Porto - Rio de Janeiro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A ARTE DE MAIS DE 700 ARTISTAS DO MUNDO INTEIRO REUNIDA PELA PRIMEIRA VEZ NA 
CIDADE DO RIO!

ArtRio: Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea do Rio de Janeiro / 2011: 
"EspaÃ§o dedicado a arte de primeira linha de todas as partes do mundo foi 
inaugurado no PÃ-er MauÃ¡, na Zona PortuÃ¡ria da Cidade. Feira que apresenta 
mais de 700 obras de arte em 83 galerias pretende aproximar do cotidiano dos 
cariocas peÃ§as que sÃ³ estariam expostas em museus e outros espaÃ§os".

VÃ-deo de apresentaÃ§Ã£o da ArtRio l Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea 
do Rio de Janeiro

ReferÃªncias:
 VÃ-deo1: Canal YouTube Rio Sempre Presente:  [VÃDEO]

http://www.youtube.com/user/riosemprepresente
 VÃ-deo2: Canal YouTube ArtRioFair: [VÃDEO]

http://www.youtube.com/user/artriofair
Outras postagens relacionadas: "ArtRio: I Feira Internacional de Arte 
ContemporÃ¢nea do Rio Inaugura AmanhÃ£!"  
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/2011/09/artrio-feira-internacional-de
-arte.html
"Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea no Rio": 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/2011/08/feira-internacional-de-arte.h
tml

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
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 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-arte-popular-para-professores.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de Arte Popular para Professores da Rede!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Repassando e-mail de Jacqueline Mac-Doweel:

Favor divulgar.

Prezados Professores,

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
curso-de-formacao-continuada-ainda-ha.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de FormaÃ§Ã£o Continuada: Ainda hÃ¡ vagas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Tatiana Blass

Curso de FormaÃ§Ã£o Continuada para Professores da Rede: Ainda hÃ¡ vagas!

Repassando...

e-mail de Jacqueline Mac-Dowell:

Ainda temos vagas para os cursos:

23 de setembro: Oficina de Alayde Mariani - PaÃ§o Imperial
Sobre "ARTE CONTEMPORÃ‚NEA", no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, das 13h Ã s
17h. 30 vagas.

23, 24, 30 de setembro e 1 de outubro: Carlos Alberto Nunes
Cenografia. CriaÃ§Ã£o de objetos cÃªnicos para peÃ§a teatral de professores de 
artes. Centro de Artes Calouste Gulbenkian, das 13h Ã s 18h as sextas e 9h Ã s 
13h aos sÃ¡bados. 30 vagas

24 de setembro: Juliana Prado: Acervo do Museu do Pontalno Museu do Pontal das 
9h Ã s 17h. 30 vagas.FOI ADIADO PARA O DIA 08 DE OUTUBRO (por causa do Rock in 
Rio)!

[FOTO]
Bernardo Ramalho

Os professores que participarem da FormaÃ§Ã£o Continuada receberÃ£o o livro:

Arquivo ContemporÃ¢neo que apresenta textos atuais de artistas renomados 
brasileiros que se encontram no circuito de arte internacional. O organizador, 
pesquisador e critico de arte Felipe Scovino, apresenta uma serie de entrevistas
com esses artistas sobre idÃ©ias e conceitos que regem a criaÃ§Ã£o artÃ-stica, 
ao mesmo tempo em que mapeia a histÃ³ria recente da arte brasileira e seus 
diÃ¡logos com o mundo contemporÃ¢neo, na voz dos prÃ³prios criadores.
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Trata-se de um livro indispensÃ¡vel para professores antenados, que desejam 
acompanhar mais de perto esse painel amplo e variado de obras e experiÃªncias 
relevantes do contexto brasileiro.

Para inscriÃ§Ã£o: ligar para 2976 2328 e 2976 2335, Coordenadoria TÃ©cnica, 
falar com Heloisa ou AngÃ©lica. Ã‰ necessÃ¡rio ter em mÃ£os o nÃºmero da 
matrÃ-cula, lotaÃ§Ã£o e a designaÃ§Ã£o da Escola.

Jacqueline Mac-Dowell Arte Educadora
SMERJ-CT Artes Visuais IHA - Equipe de Artes Visuais

NOTA:
(1) Ver postagem (sobre o curso de Greice Cohn, "O Ensino da Arte em DiÃ¡logo 
com QuestÃµes Trazidas pela Arte na Modernidade e na Contemporaneidade", que 
terminou sÃ¡bado, dia 10/09 - etc.) no blog Rioeduca Net: A RevoluÃ§Ã£o 
Acontece: "ReflexÃµes e PrÃ¡ticas do Ensino da Arte - Cursos para Professores de
Artes da Rede": http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1411

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
governo-do-rio-de-janeiro-secretaria-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CINE LAGE - EAV DO PARQUE LAGE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

CINE LAGE - ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE
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30 de setembro, Ã s 20horas | PÃ¡tio da Piscina
ProgramaÃ§Ã£o Ãºnica, nÃ£o exibida em circuito comercial, com direito Ã  pipoca 
e entrada gratuita.
30 de setembro, Ã s 20horas | PÃ¡tio da Piscina
ProgramaÃ§Ã£o Ãºnica, nÃ£o exibida em circuito comercial, com direito Ã  pipoca 
e entrada gratuita.
Especial MÃ¡rio CarneiroCuradoria de Beatriz Carneiro
ProgramaÃ§Ã£o:
Criador de Imagens: ensaio sobre o olhar de MÃ¡rio Carneiro(2007,15 min) | 
Miguel Freire e Diego HoefelMomento intimista com MÃ¡rio Carneiro, no qual ele 
revela encontros e caminhos que o levaram a interagir com o mundo atravÃ©s da 
pintura, da gravura e da fotografia.
Enigma de um dia(1996,21 min) | Joel PizziniUm funcionÃ¡rio de museu - o vigia -
motivado pelo quadro "O Enigma de Um Dia", de Giorgio de Chirico, Ã© 
introduzido, atravÃ©s do cotidiano, no universo metafÃ-sico do pintor.
Pintura pintura(1983,12 min) | MÃ¡rio CarneiroRegistro da criaÃ§Ã£o artÃ-stica 
de IberÃª Camargo, no perÃ-odo entre 1973 e 1981. O depoimento do artista se 
mescla Ã  execuÃ§Ã£o de um retrato, demonstrando a arte, a tÃ©cnica e a 
inspiraÃ§Ã£o do pintor.
MemÃ³ria do Corpo(1984,29 min) | MÃ¡rio CarneiroDocumentÃ¡rio sobre o trabalho 
da artista Lygia Clark, que apresenta o corpo como plataforma do 
autoconhecimento e identidade. No filme, o curador Paulo SÃ©rgio Duarte interage
com a artista.

Rua Jardim BotÃ¢nico, 414Jardim BotÃ¢nicoRio de Janeiro - RJeav@eav.rj.gov.brTel
21 3257 1800Fax 21 3257 1822
Cliquem aqui e Visitem o site da EAV 

Material enviado por:Jacqueline Mac-DowellArte Educadora

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-novas-datas-novas-informacoes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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AtenÃ§Ã£o! Novas Datas! Novas InformaÃ§Ãµes! Fichas de InscriÃ§Ã£o! Mostra 
ConexÃ£o das Artes 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
REGULAMENTOMostra de Arte Estudantil e Mostra de Arte dos Docentes

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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CapacitaÃ§Ã£o de Teatro 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
REGISTROS...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por Gabriela Salgado

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-possivel-educar-para-paz.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Ã‰ POSSÃVEL EDUCAR PARA A PAZ?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Hoje, 27/10, Ã s 20h e 30![FOTO]
Cliquem na imagem para ampliÃ¡-la

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programacao-eav-do-parque-lage.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMAÃ‡ÃƒO EAV DO PARQUE LAGE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE
PALESTRAS
ColeÃ§Ã£o FÃ³rum Permanente19 de outubro, 19h, SalÃ£o Nobre
LanÃ§amento da coleÃ§Ã£o de publicaÃ§Ãµes, seguido de mesa redonda com a 
participaÃ§Ã£o de Anna Bella Geiger, Ana Maria Tavares, GlÃ³ria Ferreira, Maria 
Tornaghi e Ricardo Basbaum.
Curadoria de Martin GrossmannMediaÃ§Ã£o Claudia Saldanha
[FOTO]

Programa Aprofundamento - Debates e Palestras22 de outubro, 16h, SalÃ£o Nobre
Encontro com BrÃ-gida Baltar
O encontro integra a programaÃ§Ã£o de debates e palestras do Programa 
Aprofundamento. Coordenado por Anna Bella Geiger, o programa conta com a 
participaÃ§Ã£o dos professores Fernando Cocchiarale e JoÃ£o ModÃ©, e Pedro 
FranÃ§a, como organizador e mediador dos encontros.

[FOTO]
CINE LAGE
21 de outubro, 20h | SalÃ£o Nobre
ExibiÃ§Ã£o mensal de vÃ-deos e filmes programados por convidados.
Especial Antonio Manuel
Curadoria Ronald Duarte
Um dos filmes da programaÃ§Ã£o, AnÃ´nimo e incomum, de RogÃ©rio Sganzerla, 
discute a posiÃ§Ã£o do artista no mundo contemporÃ¢neo, implÃ-cita na poÃ©tica 
de Antonio Manuel. Sua performance Corpobra, em que desce nu as escadarias do 
MAM, em 1970, assim como seus trabalhos com pÃ¡ginas de jornais sugerem um papel
transformador da arte e uma postura radical do artista na sociedade.
Fazem parte da programaÃ§Ã£o os seguintes curtas: OcupaÃ§Ãµes/Descobrimentos - 
1998, AnÃ´nimo e Incomum - 1990, fantasma - 1994, SucessÃ£o de Fatos - 2003 e 
Arte Hoje - 1976.
Na ocasiÃ£o serÃ¡ lanÃ§ado o nÂº22 da Revista Arte  Ensaios e haverÃ¡ uma 
conversa com Antonio Manuel, entrevistado pela Revista e autor da capa desta 
ediÃ§Ã£o.
A revista Arte  Ensaios Ã© organizada pelo Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em Artes
Visuais da EBA/UFRJ e tem se destacado pela publicaÃ§Ã£o de textos relevantes 
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para o campo das artes visuais, contando com a colaboraÃ§Ã£o de autores 
nacionais e estrangeiros.
ABERTURA DE EXPOSIÃ‡Ã•ES
MODELO VIVO21 de outubro, 19h | Galerias 1 e 2Professor e curador: Gianguido 
BonfantiPara essa exposiÃ§Ã£o de alunos do curso de Modelo Vivo, o critÃ©rio de 
escolha dos cinco nomes foi a passagem do perÃ-odo de aprendizado e domÃ-nio do 
desenho para o inÃ-cio de pesquisa de uma linguagem pessoal. Participam: 
Franklin Teredo, Gustavo Alves da Silva, Michael Sasso, Paulo Vieira e Rodrigo 
Heleno Vergueira. Saiba mais
Matriz_Digital_Urbano21 de outubro, 19h | Galeria EAVProfessora e curadora: Tina
VelhoOs trabalhos apresentados sÃ£o resultado das propostas realizadas durante o
curso "Matriz Digital". O mapa de bits foi a base para a investigaÃ§Ã£o e o 
desenvolvimento de idÃ©ias sobre o movimento, a comutaÃ§Ã£o e a interatividade. 
Participam: Aline Besouro, Bernardo Marques, Cadu Lacerda, Dalva Boleira, Felipe
Felizardo, Grasi Femasky, JosÃ© Fernando, MÃ¡rcia Rommes, LÃºcia Dias, Renato 
Leme Lopes, Thiago Antonio e Tom Ferr. Saiba maisAfinal, o que hÃ¡ por trÃ¡s da 
coisa corporal?21, 22, 23, 27, 28 e 30 de outubro | CavalariÃ§as
Ana VitÃ³riaNeste trabalho, Ana VitÃ³ria realiza uma trajetÃ³ria inspirada em 
seu diÃ¡logo com Lygia Clark, produzindo uma dimensÃ£o estÃ©tica em que forma e 
matÃ©ria tornam-se operadores para a desconstruÃ§Ã£o do lugar comum. Saiba 
maisQuinta e sextas-feiras, Ã s 20hSÃ¡bado e domingos, Ã s 17h
EVENTOS
Ciclo Arte Sonora - Sala CecÃ-lia Meireles15 e 16 de outubro, 19h | PÃ¡tio da 
Piscina
Dia 15Le Soleil MÃªme Pleut Ã© um teatro musical com texto autobiogrÃ¡fico de 
FranÃ§oise Berlanger sobre a impotÃªncia perante a morte, a dor, a perda e a 
distÃ¢ncia. O monÃ³logo Ã© acompanhado pela partitura original de Bo Van Der 
Werf executada pelo Octurn Ensemble. AlÃ©m disso, o projeto envolve o trabalho 
do artista plÃ¡stico Marcel Berlanger, responsÃ¡vel pela cenografia do 
espetÃ¡culo.
Dia 16Octurn Ensemble Ã© um grupo de jazz contemporÃ¢neo que hÃ¡ mais de uma 
dÃ©cada vem desenhando sua paisagem sonora atravÃ©s de abordagens diversas, 
mantendo, ao mesmo tempo, a originalidade e o espÃ-rito de pesquisa. SerÃ£o 
executadas obras de Fabian Fiorini, Jozef Dumoulin, Gilbert Nouno and Bo van der
Werf.
CURSOS
InscriÃ§Ãµes abertas
Arte: reflexÃ£o e atitudeAnna Bella Geiger e Fernando CocchiaraleCurso sobre a 
arte e sua prÃ¡tica, localizada entre a reflexÃ£o e o fazer, entre o pensamento 
e a aÃ§Ã£o artÃ-stica. No inÃ-cio de cada mÃªs sÃ£o levantadas questÃµes para 
reflexÃ£o sobre tÃ³picos da arte contemporÃ¢nea e sua relaÃ§Ã£o com a filosofia.
Num segundo momento, os trabalhos realizados pelos alunos sÃ£o comentados e 
avaliados pelos professores.5Âª feira | 19h30 - 22h30 | AtÃ© 24 nov
A cidade sonora - InterferÃªncias urbanas, som e territÃ³rioRomanoConhecer a 
cidade sonora Ã© perceber atravÃ©s dos seus ruÃ-dos e silÃªncios os territÃ³rios
que a formam e seus agentes. Interferir sobre ela Ã© tornar-se ativo nessa 
discussÃ£o deflagrando atravÃ©s das interferÃªncias sonoras, questÃµes que 
estavam invisÃ-veis, criando assim outros territÃ³rios na cidade.SÃ¡bados | 10h 
- 13h | AtÃ© 26 nov

Workshop: o processo criativo - pensamento criativo e conceitualizaÃ§Ã£oCharles 
WatsonO workshop consiste em trÃªs mÃ³dulos complementares, porÃ©m autÃ´nomos. 
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Cada mÃ³dulo contÃ©m uma sÃ©rie de palestras provocativas ministradas em regime 
intensivo. Ilustradas com textos, vÃ-deos e exercÃ-cios, e usando fontes das 
mais diversas disciplinas, as palestras demonstram que a semelhanÃ§a entre as 
dinÃ¢micas criativas supera a diferenÃ§a entre as linguagens. Destinado a grupos
multidisciplinares, incluindo empresÃ¡rios, publicitÃ¡rios, arquitetos, 
designers, e aqueles que se interessam pelo processo de inovaÃ§Ã£o e para quem a
geraÃ§Ã£o de novas ideias se tornou fundamental.MÃ³dulo III: VisualizaÃ§Ã£o6Âª 
feira: 19h - 22h | SÃ¡b e Dom: 10h - 15h | 21, 22 e 23 out
EAV INDICA
Ronald DuarteCuradoria Fernando CocchiaraleAbertura 19 de outubro, 19hAtÃ© 4 de 
dezembroGaleria Laura Alvim

ValÃ©rie BelinCuradoria de Evangelina Seiler e Adon PeresAtÃ© 6 de novembroCasa 
FranÃ§a-Brasil
JoÃ£o ModÃ©AtÃ© 26 de novembroA Gentil Carioca
OBJETOS EXTREMOSIclÃ©a GoldbergAtÃ© 6 de novembroGaleria Anna Maria Niemeyer
ADJETOSAlexandre DacostaAtÃ© 15 de novembroMuseu da RepÃºblica / Galeria do Lago
RELEVOS TRANSITÃ“RIOSCristina BahienseAtÃ© 27 de novembroCentro Cultural da 
JustiÃ§a Federal
EAV do Parque LageRua Jardim BotÃ¢nico, 414 Jardim BotÃ¢nicoRio de Janeiro - RJ 
eav@eav.rj.gov.brTel 21 3257 1800 Fax 21 3257 1822
Imagens: pesquisa Google

InformaÃ§Ãµes enviadas por:
Jacqueline Mac-Dowell

Arte Educadora

SMERJ-CT Artes Visuais 

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
regulamento-da-mostra-de-artes-visuais.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Regulamento da Mostra de Artes Visuais - 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Mostra de Arte Estudantil e a Mostra de Arte dos Docentes - Professores I de 
Artes Visuais

REGULAMENTO

I - Da mostra

A presente Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ nÃ£o tem carÃ¡ter competitivo.
Faz parte do programa de FormaÃ§Ã£o continuada da Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro - SME-RJ.

II - Do tema

O tema serÃ¡ livre.

III - Dos Participantes

PoderÃ£o participar da Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ:

- Alunos matriculados na rede municipal de educaÃ§Ã£o do 1Âº ao 9Âº ano.
-  Professores de Artes Visuais da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, exceto 
aqueles que comporem a equipe de planejamento e organizaÃ§Ã£o da mostra.

O professor poderÃ¡ inscrever atÃ© dois trabalhos por U.E, porÃ©m deverÃ£o 
produzir com os alunos atÃ© cinco (5) trabalhos, fotografando-os e enviando-os, 
com ficha de inscriÃ§Ã£o por malote para Secretaria de Municipal de EducaÃ§Ã£o, 
sala 435, aos cuidados de Jacqueline Mac-Dowell.
Dos trabalhos produzidos serÃ£o selecionados apenas dois que farÃ£o parte da 
Mostra.

IV - Dos objetivos

Ampliar o universo cultural e estÃ©tico do aluno e professores quanto aos 
cÃ³digos visuais das artes, promovendo uma conexÃ£o entre o pÃºblico e o 
artista.

V - Da produÃ§Ã£o

Dos alunos apresentar trabalhos desenvolvidos ao longo do ano.
Os professores deverÃ£o promover uma exposiÃ§Ã£o dos trabalhos na escola e 
selecionar atÃ© cinco e enviÃ¡-los a CRE, devidamente documentado com ficha de 
inscriÃ§Ã£o em anexo preenchida.

A entrega dos trabalhos na CRE deverÃ¡ respeitar os critÃ©rios:
 Escultura - Embalada em plÃ¡stico bolha e caixa identificada pela ficha de 
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inscriÃ§Ã£o (colada na face);

 Pintura - em tela ou desenhos em moldura embalada em plÃ¡stico bolha com ficha 
de inscriÃ§Ã£o colada na parte externa. Os desenhos em formato A3 ou A4 sem 
moldura deverÃ£o ser entregues em envelope com ficha colada na face;

 InstalaÃ§Ãµes _ Enviar foto ou projeto por escrito com visualizaÃ§Ã£o da 
montagem e organizaÃ§Ã£o.

VI - Da seleÃ§Ã£o

Uma comissÃ£o formada por arte-educadores da escola irÃ¡ selecionar atÃ© cinco 
trabalhos por CRE, que irÃ£o formar a Mostra de Artes ConexÃ£o das Artes.
A SME fica autorizada a utilizar os trabalhos selecionados sem Ã´nus para fins 
de publicaÃ§Ã£o e divulgaÃ§Ã£o de materiais educativose eventos institucionais.

VII - Do critÃ©rio de escolha

A forma como foi abordado o tema, a criatividade e originalidade.

VIII - Do calendÃ¡rio

A ficha de inscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser enviada para a E/SUBE/CED, sala 430, atÃ© o 
dia 27 de outubro, aos cuidados da ProfÂª Jacqueline Mac-Dowell.

As Curadorias, para seleÃ§Ã£o do material, e posterior recolhimento, 
acontecerÃ£o nas datas abaixo:

- 07/11/2011 - CRE 3Âº e 4Âº - tarde

- 08/11/2011 - CRE - 10Âº, 9Âº , 8Âº e 6 -   manhÃ£ e tarde                     
        

-  09 /11/2011 - CRE 1Âº , 2Âº, 5Âº e 7Âº  - manhÃ£ e tarde

Ressalte-se que no dia das curadorias, todos os trabalhos deverÃ£o estar 
disponÃ-veis nas Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o (CREs).

[FOTO]
IX - Cronograma da Mostra

- 03/11/2011 - Envio das fichas de InscriÃ§Ãµes para as Coordenadorias Regionais
de EducaÃ§Ã£o;

- 04/11/2011 - Envio das fichas de InscriÃ§Ã£o, pelas Coordenadorias Regionais 
de EducaÃ§Ã£o, para a E/SUBE/CED, sala 430;

- De 27/10/2011 a 04/11/2011 - Envio dos trabalhos para as Coordenadorias 
Regionais de EducaÃ§Ã£o, pelas Unidades Escolares.

- De 07/11/2011 a 09/11/2011 - Escolha das produÃ§Ãµes pela curadoria da Mostra 
ConexÃ£o das Artes nas CRE.
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- De 10 a 11/11/2011 - Montagem da exposiÃ§Ã£o no Centro de Artes Calouste 
Gulbenkian;

- De 16/11/2011 a 29/11/2011 - ExposiÃ§Ã£o dos trabalhos no Centro de Artes 
Calouste Gulbenkian;

- 30/11/2011 - Desmontagem da Mostra ConexÃ£o das Artes;

Cada Unidade Escolar deve combinar com as GED sobre o regresso das obras.

X - Da PremiaÃ§Ã£o

SerÃ¡ conferido o tÃ-tulo de participaÃ§Ã£o da Mostra para alunos e professores.

Professores que participarem com trabalhos de alunos receberÃ£o o livro: Arquivo
ContemporÃ¢neo.

XI - DisposiÃ§Ãµes Gerais

Casos omissos serÃ£o discutidos com o grupo de trabalho.

e-mail de Jacqueline Mac-Doweel

postado poe Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
regulamento-mostra-de-arte-2011-novas.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 29 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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REGULAMENTOMostra de Arte Estudantil e Mostra de Arte dos Docentes

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vanguarda-da-arte-e-loucura-retrograda.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 9 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A vanguarda da arte moderna e a loucura retrÃ³grada do olhar nazista (sugestÃ£o 
de trabalho)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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Marc Chagall

A vanguarda da arte e a loucura retrÃ³grada do olhar nazista

Encontrei a referÃªncia  a este artigo, "Arte Degenerada", da EnciclopÃ©dia 
ItaÃº Cultural - Artes Visuais(1), no blog  DegenerArte(2), de Eduardo Santos, 
professor de nossa rede (SME-RJ), da E.M. Praia da Bandeira, na postagem em que 
explica o porque do tÃ-tulo de seu blog, "Entenda... Por que DegenerArte?"(3). 
Boa sugestÃ£o de texto para trabalharmos com os nossos alunos! Ã‰ o retrato de 
uma Ã©poca em que a insensatez humana tomou ares de racionalidade contra toda 
razÃ£o, toda Ã©tica e sensibilidade humana...

ARTE DEGENERADA

Outros Nomes: Entartete Kunst

[FOTO]

Marc Chagall -  Solitude
DefiniÃ§Ã£o

Em 19 de julho de 1937 Ã© aberta na cidade de Munique, na Alemanha, a 
exposiÃ§Ã£o que marca o Ã¡pice da campanha pÃºblica do regime nazista contra a 
arte moderna: a mostra internacional "Arte Degenerada". Organizada pelo 
presidente da CÃ¢mara de Artes PlÃ¡sticas do reich, Adolf Ziegler, a exposiÃ§Ã£o
reÃºne cerca de 650 obras entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e 
livros, provenientes de acervos de 32 museus alemÃ£es, consideradas 
artisticamente indesejÃ¡veis e moralmente prejudiciais ao povo pelo governo 
nacional-socialista alemÃ£o (1933-1945), liderado por Adolf Hitler. Os nazistas 
classificam como "degenerada" (entartet) toda manifestaÃ§Ã£o artÃ-stica que 
insulta o espÃ-rito alemÃ£o, mutila ou destrÃ³i as formas naturais ou apresenta 
de modo evidente "falhas" de habilidade artÃ-stico-artesanal. Em termos visuais,
Ã© degenerada toda obra de arte que foge aos padrÃµes clÃ¡ssicos de beleza e 
representaÃ§Ã£o naturalista, em que sÃ£o valorizados a perfeiÃ§Ã£o, a harmonia e
o equilÃ-brio das figuras. Nesse sentido, a arte moderna, com sua liberdade 
formal de cunho fundamentalmente antinaturalista, Ã© considerada em sua 
essÃªncia "degenerada".

[FOTO]

Kandinsky - SÃ£o Jorge

A classificaÃ§Ã£o de algumas manifestaÃ§Ãµes artÃ-sticas como degeneradas, em 
oposiÃ§Ã£o a obras "sadias" (em alemÃ£o gesund), Ã© anterior Ã  fundaÃ§Ã£o do 
prÃ³prio Partido Nacional-Socialista e remonta a movimentos culturais racistas 
na Alemanha do fim do sÃ©culo XIX. Como termo tÃ©cnico oriundo da biologia, 

Página 1371



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
entartet Ã© utilizado para descrever determinados animais ou plantas que foram 
tÃ£o modificados a ponto de nÃ£o ser reconhecidos mais como parte de uma 
espÃ©cie. A transposiÃ§Ã£o para a esfera da cultura se dÃ¡ em estudos 
pseudocientÃ-ficos, como o Entartung [DegeneraÃ§Ã£o ou CorrupÃ§Ã£o], de Max 
Nordaus, publicado em 1892, no qual o autor defende a superioridade da cultura 
tradicional alemÃ£ ao mesmo tempo que difama as obras dos simbolistas e dos 
prÃ©-rafaelitas, procurando provar o quanto sÃ£o degeneradas ou decadentes, 
segundo os parÃ¢metros de uma arte considerada espiritualmente "saudÃ¡vel". Com 
o florescimento da arte moderna na Alemanha no decorrer da dÃ©cada de 1920, 
teses como a de Nordaus tÃªm a popularidade renovada. SÃ£o desenvolvidos  
estudos para provar as relaÃ§Ãµes entre raÃ§a e estilo artÃ-stico, que servem 
para consolidar a posiÃ§Ã£o da pintura de gÃªnero realista alemÃ£ do sÃ©culo XIX
como a expressÃ£o mais nobre da raÃ§a ariana.

[FOTO]

Modigliani

Em 1928, utilizando-se das idÃ©ias de Nordaus, o arquiteto e teÃ³rico racista 
Paul Schultze-Naumburg publica o livro Kunst und Rasse [Arte e RaÃ§a], no qual 
aparece pela primeira vez a associaÃ§Ã£o da arte moderna com o termo entartet. O
autor coloca lado a lado fotografias de pessoas deformadas ou doentes mentais e 
pinturas de importantes artistas modernos como Amedeo Modigliani (1884 - 1920), 
Karl Schmidt-Rottluff (1884 - 1976) e Otto Dix (1891 - 1969) a fim de provar 
visualmente o carÃ¡ter "degenerado" da produÃ§Ã£o moderna. Assim, quando Hitler 
passa a governar o paÃ-s, em 1933, o uso dos adjetivos "degenerado" e "sadio" 
jÃ¡ estÃ¡ suficientemente estabelecido no meio cultural como norma de 
diferenciaÃ§Ã£o entre a arte de vanguarda e a arte tradicional.

[FOTO]

Modigliani

A campanha nazista contra a arte moderna comeÃ§a com a tomada de poder. Em 1933,
Hitler fecha a Bauhaus e promove a primeira exposiÃ§Ã£o difamatÃ³ria da arte 
moderna em Karlsruhe e Mannheim. Segue-se a cassaÃ§Ã£o de diversos curadores, 
diretores de museus e artistas-professores como Willi Baumeister (1889 - 1955) e
Otto Dix. Os artistas comeÃ§am a emigrar. Livros sÃ£o queimados em praÃ§a 
pÃºblica e inicia-se um verdadeiro processo de expropriaÃ§Ã£o arbitrÃ¡ria pelos 
nazistas dos acervos dos museus: mais de 16.500 obras de arte consideradas 
degeneradas sÃ£o confiscadas, muitas das quais foram destruÃ-das ou perdidas. 
Obras de valor - como Auto-Retrato (1888) de Vincent van Gogh (1853 - 1890) ou 
Acrobata e Jovem Arlequim (1905), de Pablo Picasso (1881 - 1973) - sÃ£o vendidas
num leilÃ£o em 1939 na Galeria Fischer, em Lucerna, SuÃ-Ã§a, e revertidas em 
divisas para os nazistas. 

[FOTO]
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Van Gogh: Autorretrato (1888)

Nota-se que o comportamento polÃ-tico ou religioso dos artistas passa a nÃ£o 
importar, sendo perseguidos todos aqueles identificÃ¡veis com qualquer corrente 
oposta Ã s diretrizes artÃ-sticas nacionalistas e de cunho realista 
estabelecidas pelo governo. Na mencionada exposiÃ§Ã£o de 1937, em Munique, sÃ£o 
apresentados trabalhos tanto dos expressionistas alemÃ£es quanto de Henri 
Matisse (1869 - 1954), Picasso, Georges Braque (1882 - 1963), Piet Mondrian 
(1872 - 1944), El Lissitzky (1890 - 1941), Paul Klee (1879 - 1940), Marc Chagall
(1887 - 1985), Wassily Kandinsky (1866 - 1944), Otto Dix, Max Ernst (1891 - 
1976), George Grosz (1893 - 1959) e outros. Lasar Segall (1891 - 1957), que 
emigra para o Brasil em 1923 e naturaliza-se brasileiro, Ã© representado com 
seis trabalhos, dos quais apenas dois podem ser vistos ainda hoje. Sucesso 
absoluto de pÃºblico (mais de 2 milhÃµes de visitantes), a exposiÃ§Ã£o viaja por
diversas cidades alemÃ£s e austrÃ-acas atÃ© 1941.

[FOTO]

Kandinsky
NOTAS:
(1) EnciclopÃ©dia ItaÃº Cultural - Artes Visuais: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseactio
n=termos_textocd_verbete=328
(2) Blog da E.M. Praia da Bandeira: DegenerArte: 
http://degenerarte.blogspot.com/
(3) "Entenda... Por que DegenerArte?" - 
http://degenerarte.blogspot.com/2011/08/entenda-porque-degenerarte.html
(4) Imagens: pesquisa Google

[FOTO]

Marc Chagall

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
convite-conexao-das-artes-sme-rj-2011.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 15 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Convite: ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Abertura da ExposiÃ§Ã£o ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011
[FOTO]

Trabalhos de alunos e professores de Artes Visuais 
dia 17/11/2011 - Ã s 15 horas
Centro de Arte Calouste Gulbenkian
Rua Benedicto HipÃ³lito, 125, PraÃ§a XIprÃ³ximo ao SambÃ³dromo. 

Jacqueline Mac-Dowell Arte Educadora SMERJ-CT Artes Visuais IHAEquipe Artes
Imagem: trabalho de aluno da profÂª Luciana Lima / 6ÂªCRE
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 <COMENTÃRIOS>
Gosto muito das coisas que a Professora Luciana Lima faz com os alunos 
principalmente quando usa material reciclado ou reaproveitÃ¡vel!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Naty!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estreia-da-peca-viva-suassuna.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 29 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Estreia da peÃ§a "Viva Suassuna"!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

"Arte pra mim nÃ£o Ã© produto de mercado. Podem me chamar de romÃ¢ntico. Arte 
pra mim Ã© missÃ£o, vocaÃ§Ã£o e festa."Ariano Suassuna

Pra nÃ³s tambÃ©m!

A estreia da peÃ§a "Viva Suassuna" ontem foi um sucesso!

ParabÃ©ns a todos os professores envolvidos...

Muito bom reconhecer a arte em cada um dos nossos colegas.

Trabalho bonito, bem feito e emocionante, como toda arte.

Espero que gostem das fotos!

Beijo,
Prof. Alice

Abertura com Beth, Luciano, LÃªda e Jacqueline

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Existem duas formas de destruir a misericÃ³rdia: eliminando o pecado e 
eliminando o perdÃ£o. Estas sÃ£o precisamente as duas atitudes mais comuns nos 
dias que correm. Numa enorme quantidade de situaÃ§Ãµes nÃ£o se vÃª nada de mal. 
Naquelas em que se vÃª, nÃ£o hÃ¡ desculpa possÃ-vel. As acÃ§Ãµes do prÃ³ximo ou 
sÃ£o indiferentes ou intolerÃ¡veis. O que nunca sÃ£o Ã© censuradas e perdoadas. 
O que nunca se faz Ã© combinar o repÃºdio do pecado com a compaixÃ£o pelo 
pecador.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exposicao-de-artes-em-republica.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 5 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

III MOSTRA DE ARTES E.M. REPÃšBLICA ARGENTINA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DIVERSIDADE SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL
[FOTO]
E.M. REPÃšBLICA ARGENTINA

Convite enviado pela profÂª Dione, repassado por Jacqueline Mac-Dowell
Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inauguracao-da-exposicao-conexao-das_20.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InauguraÃ§Ã£o da ExposiÃ§Ã£o ConexÃ£o das Artes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

     Antes e depois...
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Ã‰ com muita alegria que inauguramos nossa exposiÃ§Ã£o nesta Ãºltima 
quinta-feira!
Com a presenÃ§a ilustre do diretor do Centro de Artes Calouste Gulbenkian, o 
ator AntÃ´nio Pedro, demos inÃ-cio Ã s visitas neste espaÃ§o preparado com tanto
carinho e dedicaÃ§Ã£o.
Na galeria da esquerda, estÃ£o as obras criadas por alunos de vÃ¡rias escolas 
pertencentes Ã s diversas CREs de nosso municÃ-pio. 
Na galeria da direita, podemos conhecer alguns trabalhos de professores da rede,
alÃ©m de uma vÃ-deo-instalaÃ§Ã£o.
A curadoria foi coordenada por nossa inspiradora e talentosa amiga Jacqueline 
Mac-Dowell, que junto com outras professoras da rede, transformou a galeria num 
espaÃ§o elegante e acolhedor.
Ã‰ a nossa paixÃ£o pela arte que faz com que tudo valha a pena...
PaixÃ£o que ultrapassa todas as barreiras e que chega atÃ© os nossos alunos como
um sol, tornando toda a paisagem mais bela e mais iluminada. 
ParabÃ©ns a todos os envolvidos e que venham outros projetos!
Afinal, a arte tem esse poder inquestionÃ¡vel de contagiar e transformar nossas 
vidas.
Visitem, comentem, divulguem!Esperamos vocÃªs!

                                                             Obras criadas pelos
alunos

                                                         Obras criadas pelos 
professores

  VÃ-deo-instalaÃ§Ã£o

Postado por Alice Venturi

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
peca-teatral-com-professores-de-artes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"Viva Suassuna": PeÃ§a com Professores de Artes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Repassando... (e-mail de Jacqueline Mac-Dowell)

Professor,

Hoje e amanhÃ£ (28 e 29/11/2011), estreia a peÃ§a "Viva Suassuna", as 20h, no 
Teatro Gonzaguinha que fica dentro do Centro de Artes Calouste Gulbenkian, Rua 
Benedicto Hipolito, 125, PraÃ§a XII (proximo ao Sambodromo).

A peÃ§a Ã© uma montagem sÃ³ com professores de Artes, com a direÃ§Ã£o do diretor
Ribamar Ribeiro.

A proposta da peÃ§a Ã© uma ideia antiga dos professores da Coordenadoria 
TÃ©cnica da SME de ser realizada comatores professores de Artes CÃªnicas, 
mÃºsica com professores de MÃºsica e cenografia com professores de Artes 
Visuais.

Portanto, convido a todos para assistir a peÃ§a que sÃ³ terÃ¡ trÃªs 
apresentaÃ§Ãµes no momento.

horarios

28/11 - 20h

29/11 - 15h e as 20h

Venha prestigiar seus colegas de trabalho.

Jacqueline Mac-Dowell (Arte Educadora SMERJ-CT Artes Visuais)

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palavras-sobre-o-viva-suassuna.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 31 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PALAVRAS SOBRE "VIVA SUASSUNA"!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Recebi um e-mail de LÃªda Aristides (professora representante das Artes CÃªnicas
na Coordenadoria TÃ©cnica/SME-RJ) com esta mensagem do prof. FlÃ¡vio Mota, mais 
um de nossos novos colaboradores - em Artes CÃªnicas - no blog ConexÃ£o das 
Artes SME-RJ. Enquanto aguardamos sua primeira postagem, compartilho aqui suas 
palavras de parabenizaÃ§Ã£o aos que fizeram acontecer a peÃ§a "Viva Suassuna"! 
Feliz 2012, arte-educadores!!Imaculada ConceiÃ§Ã£o

*****
"Quero parabenizar meus amigos professores-atores que, sob a dedicaÃ§Ã£o 
deRibamar Ribeiro, LÃªda Aristides, Cosme Galindo, Jaqueline Mac-Dowell, 
GetÃºlio Nascimento, Luciano Cintra, MÃ¡rcia ValÃ©ria...
Mostraram o talento, a competÃªncia e a dedicaÃ§Ã£o para homenagear nosso 
'Cavaleiro Sertanejo'. VIVA SUASSUNA!
SÃ£o eles:
Atores/Atrizes: Alexandra Domingues, Bete Pinheiro, Beth Correa, CecÃ-lia 
Tavares, CÃ©lia Almeida, Claudia Vieira, Damiana Cruz, Evellyn Rufino, Flavia 
Pedrosa, Gabriela Salgado, Gleisse PaixÃ£o, Karlla Bastos, Larissa Thaytyana, 
Marcia Isidoro, Monica Ruiz, Patricia Alves, Patricia Viana, Renata Souza, 
Ricardo Melo, Sandra Avelino, Silvia Werneck e Tania Queiroz.
TambÃ©m aos nossos companheiros de jornada os...
MÃºsicos: Eliete Vasconcelos, Marcelo AragÃ£o, Sidnei Dantas, Edivaldo Menezes, 
Adorico de Oliveira, JoÃ£o Mario Macedo.
E nossas...
CenÃ³grafas: Alice Venturi, Elisabete Nunes, Ã‰rika Niaime e Marynete Martins
Que a grandiosidade e a simplicidade da expressÃ£o popular se mantenham com 
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sabedoria e riqueza 2012 afora!
FlÃ¡vio MOTA"

CrÃ©dito da imagem: Alice Ventura

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
alunos-do-projeto-piloto-de-monitores.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 28 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos do Projeto Piloto de Monitoria na ArtRio 2011 Visitando a SME-RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 16 de dezembro de 2011, as aulas jÃ¡ haviam terminado na escola E.M. 
Mario Piragibe/6ÂªCRE, em Anchieta,  mas os alunos Felipe e Thiago, que se 
formaram naquele ano na turma 1903, tinham ainda um compromisso antes de 
iniciarem suas merecidas fÃ©rias. Eles foram convidados a comparecer Ã  
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro (PCRJ/SME-RJ) para 
receberem seus certificados de participaÃ§Ã£o no projeto piloto de alunos 
monitores na ArtRio Fair.

A profÂª Jacqueline Mac-Dowell, mentora do projeto (ler abaixo um extrato da 
postagem no Rioeduca Net), recebeu-os com grande carinho e os presentou com 
belos catÃ¡logos de artes moderna e contemporÃ¢nea. Eu registrei este momento e 
compartilho aqui com os arte-educadores e demais amantes das artes e da 
educaÃ§Ã£o.
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[FOTO]
Felipe (de blusa preta) e Thiago (de blusa azul) com a profÂª Jacqueline 
Mac-Dowell, na SME-RJ
[FOTO]
Mais fotos na SME-RJ...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Com as diretoras (em 2011), Jandyra Diogo (de azul) e Rosalina Monteiro (de 
vermelho), que deram total apoio para que o projeto acontecesse na escola. Vale 
lembrar ainda a participaÃ§Ã£o da 6ÂªCRE viabilizando o transporte dos alunos e 
professores Ã  ArtRio.

REGISTROS DO PROJETO
[FOTO]
No dia 31 de agosto, Felipe e Thiago, no Centro de Artes Calouste Goulbenkian, 
para a entrevista com a profÂª Jacqueline Mac-Dowell

"No dia 9 de setembro, Thiago Carvalho Santos e Felipe Souza Lima, alunos do 9Âº
ano da E.M. Mario Piragibe/6ÂªCRE, em Anchieta, participaram de um Projeto 
Piloto do Curso de ExtensÃ£o para Alunos do ensino pÃºblico fundamental do Rio 
de formaÃ§Ã£o de monitores para exposiÃ§Ãµes de Artes. O projeto foi concebido 
por Jacqueline Mac-Dowell, da Coordenadoria TÃ©cnica PedagÃ³gica de Artes 
Visuais da SME-RJ, em parceria com a ArtRio Fair 2011, a primeira Feira 
Internacional de Arte ContemporÃ¢nea do Rio de Janeiro, uma mega exposiÃ§Ã£o de 
obras das mais representativas galerias arte de todas as partes do mundo, 
realizada no PÃ-er MauÃ¡, na Zona PortuÃ¡ria da Cidade,  8 a 11 de setembro.
Os alunos participaram no dia 31 de agosto de 2011 de uma entrevista com 
Jacqueline Mac-Dowell, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, sendo Felipe e 
Thiago (de 16 anos) aprovados para esta tarefa pioneira, que consistia em ser 
monitores das visitas guiadas de alunos das escolas da rede aos espaÃ§os 
expositivos da ArtRio, em parceria com os monitores universitÃ¡rios (alunos da 
UFRJ e UERJ)." Leiam postagem na Ã-ntegra(2).

A entrevista no Centro de Artes Calouste Gulbenkian...
[FOTO]
Acima e abaixo, a entrevista com a profÂª Jacqueline Mac-Dowell (SME-RJ) para 
participar do projeto de monitoria
[FOTO]

Na ArtRio...

[FOTO]
Thiago e Felipe, antes da visitaÃ§Ã£o, atentos Ã s informaÃ§Ãµes dos monitores 
universitÃ¡rios e a representante da ArtRio; de blusa azul, o pai de Thiago.

[FOTO]
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Nas fotos acima e abaixo, Felipe orientando professores e alunos visitantes da 
ArtRio

[FOTO]

[FOTO]
O aluno Thiago, acima, conversando com o galerista colombiano, de La Galeria, 
sobre uma das obras que muito chamou a atenÃ§Ã£o dos alunos visitantes. Na foto 
abaixo, esclarecendo os alunos e professores visitantes sobre a Feira de Arte do
Rio

[FOTO]

NOTAS:
1 - Para saber como sua escola pode participar do projeto de alunos da rede 
municipal do Rio como monitores na ArtRio, fiquem atentos Ã s postagens aqui do 
blog ConexÃ£o das Artes SME-RJ: 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/search/label/ArtRio
2 - Rioeduca Net - A revoluÃ§Ã£o Acontece: "Alunos da Rede Monitores na ArtRio: 
I Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea do Rio", por Imaculada ConceiÃ§Ã£o 
ManhÃ£es Marins: http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1549
3 - No blog da E.M. Mario Piragibe, conheÃ§am o trabalho realizado pelos alunos 
da turma 1901, apÃ³s retornarem da visita Ã  Feira Internacional de Arte do Rio 
(ArtRio): 
http://artemariopiragibe.blogspot.com/2012/01/propostas-de-arte-efemera.html

 <COMENTÃRIOS>
 NOVO OLHAR SOBRE A MATEMÃTICA,

http://www.ufpa.br/beiradorio/novo/index.php/leia-tambem/124-edicao-93--abril/11
89-novo-olhar-sobre-a-matematica 

Quem quiser material, fazer capacitaÃ§Ã£o, etc, Ã© gratuito, peÃ§a: jbn@ufpa.br

 [VÃDEO]

Página 1389



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-educadores-ate-dia-1501-inscricoes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 10 de janeiro de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Arte Educadores: atÃ© dia 15/01 InscriÃ§Ãµes para INSEA e  2EI_EA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! Recebi este e-mail de Jacqueline Mac-Dowell, 
professora representante das Artes visuais na Coordenadoria TÃ©cnica - SME-RJ, e
repasso a todos!
Imaculada ConceiÃ§Ã£o

"Caros Colegas

O prazo para apresentaÃ§Ã£o de abstracts para participar do Congresso Europeu da
INSEA, em Chipre, termina dia 15 de janeiro de 2012. Ã‰ sÃ³ entrar no site da 
INSEA - http://www.insea.org/.

INSEA, para quem ainda nÃ£o conhece, 'Ã© uma Sociedade Internacional de 
EducaÃ§Ã£o pela Arte, uma organizaÃ§Ã£o nÃ£o-governamental da UNESCO, Ã© 
dedicada ao avanÃ§o da arte-educaÃ§Ã£o em todo o mundo'.

TambÃ©m com prazo atÃ© dia 15 de janeiro de 2012, o envio das submissÃµes de 
resumos para o II Encontro Internacional sobre EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica (2EI_EA).

Em Portugal , Porto, o Dr. JosÃ© Paiva estÃ¡ organizando o II Encontro 
Internacional sobre EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica (2EI_EA). A qualidade do primeiro 

 Congresso na Ãfrica Ã© uma garantia de que este tambÃ©m serÃ¡ muito 
participativo e questionador acerca da implicaÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o na construÃ§Ã£o de
narrativas contemporÃ¢neas. Chega de discurso de convencimento, queremos aÃ§Ã£o 
dentro das escolas e comunidades.

Dias 2, 3 e 4 de abril de 2012, FBAUP, Porto, Portugal

Aberta a inscriÃ§Ã£o para a participaÃ§Ã£o no 2EI_EA e a submissÃ£o de resumos: 
http://eiea.up.pt

calendÃ¡rio, datas limite
15 de janeiro de 2012 - submissÃ£o de resumos
15 de fevereiro de 2012 - informaÃ§Ã£o de aceitaÃ§Ã£o
15 de marÃ§o de 2012 - submissÃ£o de comunicaÃ§Ãµes
20 de marÃ§o de 2012 - programa
25 de marÃ§o de 2012 - inscriÃ§Ãµes
2, 3 e 4 de abril - 2EI_EA

Texto de apresentaÃ§Ã£o:

'A Faculdade de Psicologia e de CiÃªncias da EducaÃ§Ã£o e a Faculdade de Belas 
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Artes da Universidade do Porto, o Centro de InvestigaÃ§Ã£o e IntervenÃ§Ã£o 
Educativas (CIIE), em estreita colaboraÃ§Ã£o com a M_EIA (MINDELO_Escola 
Internacional de Arte), organizaram, em 2010 no Mindelo (Cabo Verde), o I 
Encontro Internacional sobre EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica. No prÃ³prio encontro os 
especialistas e investigadores internacionais presentes concordaram com a 
organizaÃ§Ã£o de um segundo evento que promova novos debates sobre as complexas 
questÃµes da educaÃ§Ã£o artÃ-stica.
Respondendo a esse interesse, constitui-se uma comissÃ£o cientÃ-fica e uma 
comissÃ£o organizadora que promove a realizaÃ§Ã£o do 2EI_EA, em 2,3,e 4 de Abril
de 2012.
O evento terÃ¡ lugar na cidade do Porto, sede das instituiÃ§Ãµes promotoras, que
incluem o recentemente formado i2ADS (Instituto de InvestigaÃ§Ã£o em Arte Design
e Sociedade - FBAUP) e o ID_CAI (ID_ Coletivo de AÃ§Ã£o e InvestigaÃ§Ã£o - grupo
informal de investigadores sediados na GESTO Cooperativa Cultural).
O 2EI_EA nÃ£o pretende realizar um palco de discursos retÃ³ricos, uma 
conferÃªncia em busca de uma teoria, mas um encontro de trabalho, lugar de 
retiro de um conjunto de interferentes na EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica, campo de 
confrontaÃ§Ã£o franca de ideias, pouso de experiÃªncias que se divulgam para 
fora de si, se confrontam com especialistas convidados, com parceiros de outras 
pesquisas e experiÃªncias. NÃ£o hÃ¡ educaÃ§Ã£o artÃ-stica sem fundamento que a 
sustente, onde as prÃ¡ticas se esclareÃ§am. Pretende-se que no encontro se 
apresentem experiÃªncias e aÃ§Ãµes realizadas de modo ao debate promover uma 
reflexÃ£o decorrente da aÃ§Ã£o.
Um dos objetivos do encontro Ã© tornar visÃ-veis formas alternativas de 
questionamento e de construÃ§Ã£o, jogos operatÃ³rios, relaÃ§Ãµes entre a 
prÃ¡tica e a investigaÃ§Ã£o, proporcionando a emergÃªncia de novos vocabulÃ¡rios
e a expressÃ£o de novas prÃ¡ticas e anÃ¡lises na educaÃ§Ã£o contemporÃ¢nea.
A atualidade exige uma transformaÃ§Ã£o profunda nas narrativas que esclareÃ§a a 
transversalidade do campo que se vem designando por EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica, a sua
imprescindibilidade no decurso das sociedades, e, em particular dos mÃ©todos 
pedagÃ³gicos, dos conteÃºdos e das orientaÃ§Ãµes que dÃ£o corpo e sentido Ã  sua
extensÃ£o para o terreno do ensino.
O Ã¢mbito temÃ¡tico deste encontro Ã©, simultaneamente, o seu campo 
problemÃ¡tico.
Convidamos cada um dos interferentes ao desconforto de questionar o que Ã© dado 
como 'natural' e que tende Ã  disciplinaÃ§Ã£o do trabalho do investigador. Desse
modo pretende-se que o encontro promova a experiÃªncia e aÃ§Ãµes realizadas de 
modo a fomentar uma reflexÃ£o decorrente da aÃ§Ã£o.

PropÃµem-se, assim, as seguintes plataformas de discussÃ£o:

@ pensamento contemporÃ¢neo e educaÃ§Ã£o artÃ-stica
@ (re)pensar a investigaÃ§Ã£o em educaÃ§Ã£o artÃ-stica
@ cultura visual, sujeito e educaÃ§Ã£o
@ museus de arte e relacionamentos educativos
@ educaÃ§Ã£o/arte/desenvolvimento

Porto, novembro de 2011
A ComissÃ£o Organizadora do 2EI_EA
JoÃ£o Paiva'

bjs
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Jacqueline Mac-Doweel"

InformaÃ§Ãµes por e-mail: Jacqueline Mac-Dowell

Imagem: alunos da rede na I ArtRio Fair

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-nas-escolas-do-rio.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineclube nas Escolas: Projeto Audiovisual da Rede

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Cineclube nas escolas do Rio
sÃ¡bado, 23 julho, 2011 - entrevista com AdelaÃ-de LÃ©o, concedida Ã  
Revistapontocom(*)

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-professores-de-artes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o Professores de Artes Visuais (registros)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Cortesia: catÃ¡logo para os professores de artes visuais

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO 
PROJETOS 2012 CAPACITAÃ‡ÃƒO DE PROFESSORES
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[FOTO]
Jurema Holperin conversando com professores da rede

Nos dias 07, 08, 09 de fevereiro de 2012, professores das trÃªs linguagens 
artÃ-sticas oferecidas pela rede pÃºblica de ensino da Cidade do Rio de Janeiro,
Artes Visuais, Artes CÃªnicas e MÃºsica, estiveram presentes aos encontros de 
CapacitaÃ§Ã£o (ou formaÃ§Ã£o continuada ou aperfeiÃ§oamento profissional, como 
queiram...) no Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica, perfazendo uma carga horÃ¡ria
de 12 horas.

Vou postar aqui meus registros dos trÃªs encontros, dos quais participei, de 
Artes Visuais, a linguagem que leciono.

CICLOS DE PALESTRAS PARA PROFESSORES DE ARTES VISUAIS
[FOTO]

[FOTO]
Coffee break no inÃ-cio dos encontros, Ã s 7h e 30

PRIMEIRO DIA - ARTES VISUAIS (07/02/12)
[FOTO]

RETROSPECTIVA E PERSPECTIVAS
O primeiro dia da CapacitaÃ§Ã£o de Artes Visuais foi para apresentar as aÃ§Ãµes 
jÃ¡ realizadas pela Coordenadoria TÃ©cnica da SME-RJ e as aÃ§Ãµes planejadas 
para o ano de 2012. Foi tambÃ©m um momento de trocas entre os professores de 
artes, de colocaÃ§Ãµes de pensamento, de solicitaÃ§Ãµes e reivindicaÃ§Ãµes. 
Professora Bete (de Artes CÃªnicas), substituindo a colega Jacqueline Mac-Dowell
(de licenÃ§a mÃ©dica no momento), professora responsÃ¡vel pela linguagem das 
Artes Visuais na Coordenadoria TÃ©cnica PedagÃ³gica da SME-RJ, foi a mediadora 
do encontro, apresentando as propostas e aÃ§Ãµes. 
Professora XÃªnia (Arte na EducaÃ§Ã£o Infantil) ficou no suporte tecnolÃ³gico. 
As professoras Ã‰rika, Marynet e Elisabete falaram sobre a proposta da peÃ§a 
teatral "Viva Suassuna" (concepÃ§Ã£o, pesquisa, cenÃ¡rio, figurino, dramaturgia 
etc.), que conectou professores das diversas linguagens artÃ-sticas (cliquem nos
tÃ-tulos: "Palavras sobre 'Viva Suassuna'"; "EstrÃ©ia da peÃ§a 'Viva Suassuna'".

Eu, profÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o, falei sobre o Blog ConexÃ£o das Artes SME-RJ e
sobre o Projeto Piloto de Alunos Monitores na ArtRio 2011 (a Primeira Feira 
Internacional de Arte ContemporÃ¢nea do Rio de Janeiro), concebido e liderado 
pela professora Jacqueline Mac-Dowell (para saber mais, cliquem na tagArtRio).
Professor Luciano (MÃºsica) compartilhou com o grupo as sugestÃµes dos 
professores de artes musicais concernentes Ã s questÃµes mais polÃªmicas do dia.
Na conclusÃ£o do encontro, os professores formaram grupos por CREs para 
traÃ§arem propostas a serem encaminhadas Ã  SME-RJ.

[FOTO]
ProfÂª Bete, mediadora do encontro

[FOTO]
Do primeiro plano para o Ãºltimo, professoras: Ã‰rika, Marynet e Elisabete 
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(relato da experiÃªncia com a peÃ§a "Viva Suassuna")

[FOTO]
ProfÂª Bete e professores de artes visuais da rede

[FOTO]
ProfÂª XÃªnia, na assessoria tecnolÃ³gica

[FOTO]
Professora Bete (Teatro) e professor Luciano (MÃºsica): compartilhando

SEGUNDO DIA - ARTES VISUAIS (08/02/12)
[FOTO]

EDUCATIVO FUNDAÃ‡ÃƒO BIENAL
ENCONTRO DE ARTE CONTEMPORÃ‚NEA SOBRE A 30Âª BIENAL DE SÃƒO PAULO

No segundo dia de CapacitaÃ§Ã£o, recebemos o Educativo da Bienal de Artes de 
SÃ£o Paulo. A mediaÃ§Ã£o pela SME-RJ foi da profÂª XÃªnia.  Os educadores Carlos
Barmak e ValÃ©ria palestraram sobre as propostas do setor educativo, nos 
apresentaram uma breve histÃ³ria da Bienal Internacional de SÃ£o Paulo e a 
concepÃ§Ã£o da 30Âª Bienal.
Carlos Barmak iniciou apresentando a relaÃ§Ã£o conceitual "educaÃ§Ã£o Ã© 
relaÃ§Ã£o"-"arte Ã© relaÃ§Ã£o". A educaÃ§Ã£o, assim como a arte, se dÃ¡ na 
interaÃ§Ã£o com as pessoas. A arte e a educaÃ§Ã£o tem uma potÃªncia de nos 
colocar perante o que Ã© importante para nÃ³s, o sentido, o que nos toca, o que 
nos emociona, o que nos faz pensar...
Em seguida, colocou uma questÃ£o para os professores pensarem, refletirem e 
(com)partilharem: "Por que guardar?" Afinal, um museu habitualmente guarda arte 
(ou seus vestÃ-gios); nÃ³s, cidadÃ£os comuns, guardamos fotos e demais objetos 
caros aos nossos afetos e lembranÃ§as, bugigangas, quinquilharias e diversos 
registros sonoros, fÃ-lmicos, escritos, digitais... - etc.etc.etc. Guardamos os 
nossos mortos... MÃºltiplas colocaÃ§Ãµes surgiram no grupo dos professores 
presentes...
Na sequÃªncia, conhecemos alguns dos artistas contemporÃ¢neos (e suas obras), 
que estarÃ£o na 30Âª Bienal Internacional de Arte de SÃ£o Paulo. 
Assistimos ainda (em vÃ-deo) Ã s palavras de Luiz PÃ©rez-Orama, curador da 30Âª 
Bienal, que acontecerÃ¡ de setembro a dezembro de 2012, com o tema: A IminÃªncia
das PoÃ©ticas.
Para saber mais, visitem o site da FundaÃ§Ã£o Bienal (cliquem aqui). 
Visitem tambÃ©m nossa postagem "FormaÃ§Ã£o de Professores: FundaÃ§Ã£o Bienal de 
SÃ£o Paulo e MAM-RJ (19/03/2011)".

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
No telÃ£o, as propostas do Educativo e a HistÃ³ria da Bienal

[FOTO]
Fundamentos teÃ³ricos/pedagÃ³gicos do Educativo Bienal

[FOTO]
Os professores de artes visuais da rede lotaram a platÃ©ia 

[FOTO]

[FOTO]
No telÃ£o, artistas que estarÃ£o na 30Âª Bienal e suas obras

[FOTO]

[FOTO]
Luiz PÃ©rez-Orama, o curador da 30Âª Bienal de SP

[FOTO]
No telÃ£o, artistas que estarÃ£o na 30Âª Bienal e suas obras

[FOTO]
Professores: XÃªnia (SME-RJ), Carlos e ValÃ©ria (FundaÃ§Ã£o Bienal)

[FOTO]
Momento de descontraÃ§Ã£o para registros do evento

TERCEIRO DIA - ARTES VISUAIS (09/02/12)

[FOTO]
ProfÂª XÃªnia e a palestrante VirgÃ-nia Kastrup

  SEMINÃRIO COM VIRGÃNIA KASTRUP:ARTE E PESQUISA

No terceiro e Ãºltimo dia da Semana de CapacitaÃ§Ã£o de 2012 em Artes Visuais, a
pesquisadora VirgÃ-nia Kastrup palestrou sobre "A aprendizagem da atenÃ§Ã£o na 
cogniÃ§Ã£o inventiva" e apresentou-nos suas experiÃªncias na educaÃ§Ã£o de 
pessoas com deficiÃªncia visual. A mediaÃ§Ã£o foi feita pelas professoras Bete e
XÃªnia. O professor Bruno Bentolila auxiliou na assessoria tecnolÃ³gica.

[FOTO]

[FOTO]
livros de VirgÃ-nia Kastrup 

[FOTO]
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Professor Bruno Bentolila, na assessoria tecnolÃ³gica 

[FOTO]

Imagens, texto e postagem: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 <COMENTÃRIOS>
Certamente 2012 serÃ¡ um ano de muitas atividades para o grupo de professores de
Artes da SME - RIO. Estaremos aguardando notÃ-cias e eventos!

 <COMENTÃRIOS>
Imaculada e Jackeline
Eu e outros colegas da 1a. CRE gostamos muito das capaci
taÃ§Ãµes, principalmente a da 30a. Bienal, por Omar Barmack. Muito interessante 
conhecer o trabalho de novos artistas,trabalhos que podem ser  linkados com os 
de sala de aula e ainda por cima , despertou a vontade de fazer um grupo para 
irmos a Bienal. PodÃ-amos organizar, nÃ©?
O meu blog estÃ¡ errado mesmo, esse Arte na Escola PÃºblica esta desatualizado. 
O certo Ã©:   http://artescolapublica.blogspot.com/ 
Se vc puder mudar eu agradeceria muito.
Obrigada, abraÃ§os,
     Janete Bloise - 1a. CRE Gec RivadÃ¡via CorrÃªa

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Neilda! :)

 <COMENTÃRIOS>
Janete, a programaÃ§Ã£o das capacitaÃ§Ãµes (cursos de formaÃ§Ã£o continuada) de 
artes visuais Ã© da Jacqueline. Eu tambÃ©m gostei muito! Fique atenta Ã s 
postagens do blog, durante o ano hÃ¡ outros cursos. 
Ã‰ uma boa a ideia da visita Ã  Bienal... 
JÃ¡ atualizei o link do seu blog! :)

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
experiencias-no-ensino-da-arte-iv.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 14 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EXPERIÃŠNCIAS NO ENSINO DA ARTE IV: IMAGEM, CORPO E TECNOLOGIA
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

IMAGEM, CORPO E TECNOLOGIA

A professora de Artes visuais, Ana Alvarenga, enviou-me este excelente material 
sobre um trabalho realizado em 2011, no NÃºcleo de Arte Copacabana/SME-RJ, nas 
Oficinas de Artes Visuais e DanÃ§a Ritmos Brasileiros, concebido por ela e pela 
professora MÃ´nica Luquett (danÃ§a), com a participaÃ§Ã£o de MaurÃ-cio Sanches 
(vÃ-deo) e Fernando Pereira (montagem sonora). O trabalho, que participou da 
Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2011e da III Jornadas Internacionales 
EducaciÃ³n ArtÃ-stica en clave 2.0, dezembro de 2011, na Espanha, acaba de ser 
aceito para participar do II Encontro Internacional sobre EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica 
(2EI_EA), em Porto, Portugal, em abril de 2012!

SOBRE A PROPOSTA:
"Novas formas de comunicar, compreender, perceber, significar e pensar o mundo 
estÃ£o sendo introduzidas pelos novos recursos tecnolÃ³gicos digitais.  A partir
destas questÃµes, as oficinas de artes visuais e danÃ§a provocaram o pensamento 
do aluno, na construÃ§Ã£o de um imaginÃ¡rio sobre o corpo e a tecnologia 
digital. Este vÃ-deo apresenta algumas imagens de etapas da experiÃªncia, 
culminando num trabalho coreogrÃ¡fico." [texto que acompanha o vÃ-deo no canal 
do YouTube]

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o hÃ¡ o que dizer a nÃ£o ParabÃ©nsssss!!!

Jorge Noronha.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novas-informacoes-capacitacao-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novas InformaÃ§Ãµes! CapacitaÃ§Ã£o Professores de Artes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

PROFESSORES DE ARTES:

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projetos-2012-capacitacao-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projetos 2012 CapacitaÃ§Ã£o de Professores de Artes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ‡ÃƒO -PROJETOS 2012 CAPACITAÃ‡ÃƒO DE PROFESSORES
 PERÃODO DE 6 A 09 DE FEVEREIRO DE 2012

 PÃšBLICO ALVO: Totalidade dos Professores I de ARTES PLÃSTICAS
 CARGA HORÃRIA: 12 horas

 HORÃRIOS: ManhÃ£ - das 8h Ã s 12hTarde - das 13h Ã s 17hCafÃ© manhÃ£ - 7h30 
CafÃ© tarde - a partir das 16h30
LOCAL: Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica Av Paulo de Frontin, 1
NOTA: NÃ£o haverÃ¡ inscriÃ§Ã£o. O professor deverÃ¡ comparecer no seu turno de 
trabalho.
[FOTO]

PÃšBLICO ALVO: Totalidade dos Professores I ARTES CÃŠNICAS

 CARGA HORÃRIA: 12 horas

 HORÃRIOS: ManhÃ£ - das 8h Ã s 12h Tarde - das 13h Ã s 17h CafÃ© manhÃ£ - 7h30 
CafÃ© tarde - a partir das 16h30 ]
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LOCAL: Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©rica Av Paulo de Frontin, 1

NOTA: NÃ£o haverÃ¡ inscriÃ§Ã£o. O professor deverÃ¡ comparecer no seu turno de 
trabalho.

[FOTO]

PÃšBLICO ALVO: Totalidade dos Professores I MÃšSICA

 CARGA HORÃRIA: 12 horas

 HORÃRIOS: ManhÃ£ - das 8h Ã s 12h Tarde - das 13h Ã s 17h CafÃ© manhÃ£ - 7h30 
CafÃ© tarde - a partir das 16h30
Centro de ConvenÃ§Ãµes SulAmÃ©ricA Av Paulo de Frontin, 1

NOTA: NÃ£o haverÃ¡ inscriÃ§Ã£o. O professor deverÃ¡ comparecer no seu turno de 
trabalho.
@@@@@@@@@@NOVAS INFORMAÃ‡Ã•ES@@@@@@@@@@
ROFESSORES DE ARTES:

 <COMENTÃRIOS>
Imaculada, sou sua fÃ£! Obrigada pelas informaÃ§Ãµes sempre relevantes e bem 
postadas!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, MÃ´nica! Sou sua fÃ£ tambÃ©m - e do NÃºcleo de Arte Grande Otelo que 
vocÃª fez acontecer na 6ÂªCRE! :)

 <COMENTÃRIOS>
Imaculada, adoro o trabalho de vocÃªs, sempre divulgando o nosso, fazendo uma 
verdadeira conexÃ£o!!
Aproveito para lembrar que o endereÃ§o do meu blog estÃ¡ errado.O que estÃ¡ na 
listagem estÃ¡ desativado e indicando o endereÃ§o correto. Mas se puder publicar
o verdadeiro agradeÃ§o desde jÃ¡. AbraÃ§os para vocÃª e Jaqueline!!!
Este Ã© o link correto:
http://artescolapublica.blogspot.com/

 <COMENTÃRIOS>
Oi! Qual listagem? Poderia nos dizer onde exatamente o endereÃ§o do blog de sua 
escola nÃ£o estÃ¡ correto? Eu jÃ¡ corrigi nos links de blogs que contam da 
lateral do ConexÃ£o das Artes SME-RJ (confira). 

Obrigada pelas palavras, Janete. :)

Um abraÃ§o! 

Imaculada ConceiÃ§Ã£o
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 <COMENTÃRIOS>

Jacqueline e Imaculada, estou amando o ConexÃ£o das Artes e parabenizando o 
trabalho realizado. Contemporaneidade Ã© tudo!!!Informativo 10!!!Bjs no 
coraÃ§Ã£o de vcs.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-na-em-conjunto-da-praia-da.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CINECLUBE NA E.M CONJUNTO PRAIA DA BANDEIRA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Preparando o espaÃ§o do Cineclube DegenerArte

UMAS PALAVRAS...

Conheci pessoalmente o professor Eduardo Santos, que leciona Artes na E.M. 
Conjunto da Praia da Bandeira, na Ilha do Governador, no Curso de ProduÃ§Ã£o de 
Audiovisual, oferecido pela SME-RJ aos professores do Projeto Cineclube nas 
Escolas (com abertura para os professores que participaram do I Festival 
Audiovisual da SME-RJ/2011). 
Virtualmente, eu jÃ¡ o conhecia do blog DegenerArte, que ele gerencia, e atÃ© 
publiquei uma de suas postagens aqui, no ConexÃ£o das Artes SME-RJ (acessem).

Este ano, o professor Eduardo teve a iniciativa de fazer acontecer o Projeto 
Cineclube em sua escola: Cineclube DegenerArte! Preparou o espaÃ§o, colheu 
material, buscou parcerias... e fez um convite de peso para uma de suas 
primeiras apresentaÃ§Ãµes: convidou Beatriz Seigner, diretora do longa-metragem 
de ficÃ§Ã£o Bollywood Dream (2010), que foi apresentado no belo espaÃ§o da 
Biblioteca do CocotÃ¡ aos alunos da E.M. Conjunto da Praia da Bandeira. Depois 
da exibiÃ§Ã£o cinematogrÃ¡fica, Beatriz conversou com os alunos e professores 
presentes sobre o projeto de seu filme.

NOTA: Na sequÃªncia, reproduzo um apanhado das postagens do prof. Eduardo Santos
no Blog DegenerArte: http://degenerarte.blogspot.com.br/Visitem o blog e 
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conheÃ§am este excelente trabalho realizado na E.M. Conjunto Praia da Bandeira!
[FOTO]
Sala de artes do prof. Eduardo
Imaculada ConceiÃ§Ã£o

CINECLUBE DEGENERARTE

[FOTO]

Breve HistÃ³rico:

O Cineclube DegenerArte foi oficialmente criado no dia 2 de marÃ§o de 2012 com a
exibiÃ§Ã£o do longa-metragem "Bollywood Dream - O sonho Bollywoodiano". Ele 
surgiu a partir da necessidade de investigaÃ§Ã£o de uma metodologia de 
educaÃ§Ã£o em audiovisual dentro da sala de aula.

Nos anos anteriores, nas aulas de artes, foi observado que quando se fazia um 
trabalho de leitura de imagens usando o recurso do projetor, a crÃ-tica feita 
pelos alunos era mais concisa, analÃ-tica e pertinente. TambÃ©m foi observado, 
principalmente nas aulas que necessitavam de maior comprometimento e 
concentraÃ§Ã£o, que o recurso audiovisual favorecia um trabalho mais 
colaborativo. Assim sendo, este registro se faz com base numa metodologia 
triangular pautada pela leitura, crÃ-tica e produÃ§Ã£o visual, buscando as 
experiÃªncias vividas pelos alunos no decorrer deste ano.

Tudo comeÃ§ou durante a 8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro, onde, por intermÃ©dio da professora Gisele Cardoso Cordeiro, 
coordenadora do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes, tomou-se conhecimento do projeto 
Cineclube na Escola realizado pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

Logo apÃ³s, em contato com as gerentes de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o da SME, Adelaide 
LÃ©o e Luciana Bessa, foi feita a capacitaÃ§Ã£o em produÃ§Ã£o audiovisual com 
Josinaldo Medeiros (Cidadela, Mate com Angu e Fora Do Eixo), Bianca Freire 
(Ponte Plural e Fora do Eixo), Vitor Guerra (Fora do Eixo) e Frederico Cardoso 
(Cidadela e Fora do Eixo) que abriram a possibilidade de um contato com a rede 
Fora do Eixo e a distribuidora DF5.

[FOTO]
CapacitaÃ§Ã£o em ProduÃ§Ã£o em Audiovisual
Em seguida, a participaÃ§Ã£o no SeminÃ¡rio Redes de FormaÃ§Ã£o para o 
Audiovisual na Escola Livre de Cinema de Nova IguaÃ§u possibilitou o 
conhecimento de propostas de aÃ§Ãµes integradas para o desenvolvimento do 
audiovisual na educaÃ§Ã£o. Entre elas, a criaÃ§Ã£o do Dia do Audiovisual em 
EducaÃ§Ã£o.

Com o conhecimento tÃ©cnico e com metas estabelecidas, o prÃ³ximo passo foi o 
contato com a gerÃªncia da biblioteca Euclides da Cunha, situada na PraÃ§a 
Donaides, s/nÂº e representada pela Sra. Deolinda Maria Mello de Avellar 
Subgerente III. ApÃ³s envio de projeto ficou acertado a exibiÃ§Ã£o mensal de 
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filmes de licenÃ§a creative commons, aberto a toda a comunidade seguido de um 
debate livre.

[FOTO]
Beatriz Signer com as alunas LÃ-cia Santos e Maria Clara da turma 1802

No dia 2 de marÃ§o de 2012 os professores Eduardo do Nascimento Borba dos Santos
e Ricardo Dantas, acompanhados de vinte e oito alunos da Escola Municipal 
Conjunto Praia da Bandeira, caminharam atÃ© a Biblioteca do CocotÃ¡ beirando a 
orla da praia da Bandeira. A chegada se deu Ã s 14h onde, apÃ³s uma breve 
explanaÃ§Ã£o sobre o projeto, foi exibido o filme Bollywood Dream. Ao fim da 
sessÃ£o, a diretora do filme Beatriz Signer nos deu a honra da sua presenÃ§a e 
gentilmente iniciou o debate sobre a produÃ§Ã£o do filme, sua experiÃªncia na 

 Ãndia e a coproduÃ§Ã£o do filme junto Ã  indÃºstria bollywoodiana e as 
diferenÃ§as entre os dois povos.

[FOTO]

Para concluir, deve-se destacar o apoio da professora Tania AraÃºjo para o 
sucesso do evento, a presenÃ§a da professora Elizabeth Caldas e de seus alunos, 
que abrilhantaram aquele espaÃ§o e agradecer Ã  direÃ§Ã£o e aos alunos da Escola
Municipal Conjunto Praia da Bandeira por sua dedicaÃ§Ã£o.

[FOTO]

VISITA DE BEATRIZ SIGNER AO CINECLUBE DEGENERARTE

Bate papo com Beatriz Signer, diretora do Filme Bolltwood Dream com os 
estudantes da Escola Municipal Conjunto Praia da Bandeira - Ilha do Governador

[FOTO]

Trailler: "Bollywood Dream - O Sonho Bollywoodiano
Trailer Oficial do filme "Bollywood Dream - O Sonho Bollywoodiano"

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada pela forÃ§a, Imaculada! O blog ficou lindo!!!!!!!!!!!!!!!!Bjs!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada pelas palavras, Tania! :) 

E parabÃ©ns pelo belo trabalho que vocÃª e Eduardo vem fazendo em audiovisual 
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nas escolas da rede do Rio e tambÃ©m pela divulgaÃ§Ã£o da cultura e do cinema 
indianos!

AbraÃ§os!

Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dicas-de-professor-cineclube-nas.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dicas de Professor... Cineclube nas Escolas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

DICAS SIMPLES PARA OS NOVOS CINECLUBISTAS DA REDE
[FOTO]

ProfÂª Ana Canavitsas*, na Sala do Cineclube de sua escola
(E.M. JoÃ£o Lyra Tavares)
Aninha Canavitsas*"Vai aÃ- uma dica pra quem quer incrementar o espaÃ§o [do 
Cineclube de sua escola]. Usei TNT preto nos murais e colei os cartazes de 
filmes da Multiro. Depois vou colocar fotos de produÃ§Ãµes de filmes de nossa 
Escola".

[FOTO]

O espaÃ§o da exibiÃ§Ã£o sendo preparado...
[FOTO]

Detalhe do mural  do cineclube da E.M. JoÃ£o Lyra Tavares 
(TNT preto e cartazes de filmes da MultiRio)
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Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
Fotos e dicasde: Ana Canavitsas, Ã¡lbum do grupo "Movimento Cineclubista", 
Facebook.

 <COMENTÃRIOS>
ubiart.blogspot.com Ensina a crianÃ§a o caminho a seguir
SUSTENTABILIDADE
Prof.Ubiratan

Gostaria de participar deste movimento, Ã± sei como colocar um trab sobre..
 <COMENTÃRIOS>

Que bom saber que temos pessoas interessadas neste trabalho.
Abra o blog e no fim do testo clique para vc blogar, logo apÃ³s publique
Obrigado

 <COMENTÃRIOS>
Bom dia, prof. Ubiratan!

HÃ¡ uma chamada para o seu blog numa postagem aqui do ConexÃ£o das Artes SME-RJ 
(este Ã© o link: 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/05/um-novo-blog-de-professor.
html ). AlÃ©m disso, hÃ¡ outra chamada de acesso ao seu blog na lateral 
(vertical, Ã  direita da tela) deste nosso blog (confira!)! Quem for visitar o 
seu blog verÃ¡ todas as suas atualizaÃ§Ãµes! 

Um abraÃ§o!

Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nucleo-de-arte-da-6cre-em-nova-sede.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 28 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

NÃšCLEO DE ARTE DA 6ÂªCRE-RJ - NOVA SEDE
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O NÃºcleo de Arte Grande Otelo, depois de um ano de incessante busca, finalmente
encontra sua nova sede (no ano letivo de 2012)! Do CIEP Zumbi dos Palmares, em 
Acari, para o CIEP Oswald de Andrade, no Parque Anchieta, o NÃºcleo de Arte da 
6ÂªCRE-RJ promete muitas novidades!

[FOTO]

Professores do NÃºcleo de Arte Grande Otelo
(Juliana, Luciana, Bruno, LaÃ-se, Jabim)
[FOTO]

Professores Bruno, Jabim e Luciana preparando o novo espaÃ§o

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

LaÃ-se Pacheco e Luciana Almeida sÃ£o as novas diretoras do NÃºcleo

[FOTO]

Cliquem no cartaz acima
[FOTO]

Para saberem quais as oficinas oferecidas, cliquem no cartaz acima

[FOTO]

Oficina de vÃ-deo do prof. Bruno

RIO+20 NÃºcleo de Arte Grande Otelo
RIO+20 NÃºcleo de Arte Grande Otelo:"VÃ-deo desenvolvido para as preparaÃ§Ãµes 
do Rio+20 "ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas sobre o Desenvolvimento 
SustentÃ¡vel" que acontecerÃ¡ no Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho de 2012, a 
partir das oficinas desenvolvidas no NÃºcleo de Arte Grande Otelo. Trabalhos dos
professores: Luciana Lima, Jabim Nunes e Juliana Reis. EdiÃ§Ã£o: Bruno 
Bentolila".

Fotos: Luciana Lima
VÃ-deo: Bruno Bentolila
Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-cara.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineclube nas Escolas - ProduÃ§Ã£o Audiovisual/ Professores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O CARA

VÃ-deo realizado na oficina para professores da rede municipal de ensino do Rio 
de Janeiro: Curso "MÃ³dulo AvanÃ§ado 2 - ProduÃ§Ã£o Audiovisual".

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, a GerÃªncia de MÃ-dia 
EducaÃ§Ã£o da SME-RJ promoveu o curso MÃ³dulo AvanÃ§ado 2 - ProduÃ§Ã£o 
Audiovisual, no Centro de Arte Calouste Gulbenkian, para professores da rede, 
cujas escolas participam do Projeto Cineclube nas Escolas, com abertura para os 
professores que, embora ainda nÃ£o participantes do Projeto Cineclube, haviam 
enviado vÃ-deos produzidos por seus alunos para o I Festival Audiovisual da 
SME-RJ.

MOMENTOS... 
 ESTUDOS, CRIAÃ‡ÃƒO, PRODUÃ‡ÃƒO, EDIÃ‡ÃƒO DE VÃDEOS

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

APRESENTAÃ‡ÃƒO DA PROPOSTA DO CURSO(*)
"AtravÃ©s de aulas expositivas e dialogadas e exercÃ-cios prÃ¡ticos, a proposta 
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visa dar conhecimento introdutÃ³rio da linguagem audiovisual com o objetivo de 
permitir aos 30 professores da Rede PÃºblica Municipal de Ensino, envolvidos na 
iniciativa, a utilizaÃ§Ã£o dessa ferramenta no processo de ensino aprendizagem, 
enriquecendo sua vivÃªncia em sala de aula e nos cineclubes.Ã‰ premissa do curso
a utilizaÃ§Ã£o de equipamentos e ferramentas acessÃ-veis ao pÃºblico do projeto,
com intuito de tornar viÃ¡veis as vivÃªncias em audiovisual dos participantes 
apÃ³s o tÃ©rmino do projeto e como fator facilitador do emprego e da 
multiplicaÃ§Ã£o do conhecimento adquirido no decorrer das aulas, quer seja entre
professores e alunos, ou entre os professores e seus pares no decorrer do ano 
letivo.Neste projeto, a coordenaÃ§Ã£o do curso irÃ¡ trazer como exercÃ-cio 
principal um roteiro prÃ©-elaborado especialmente para adaptar-se Ã  carga 
horÃ¡ria proposta, que serÃ¡ debatido e pormenorizado no ambiente do curso. 
ApÃ³s a etapa inicial de investigaÃ§Ã£o do roteiro proposto e da exposiÃ§Ã£o das
principais tÃ©cnicas para a elaboraÃ§Ã£o de um roteiro e realizaÃ§Ã£o de uma 
gravaÃ§Ã£o, a turma serÃ¡ dividida em trÃªs grupos para que os exercÃ-cios 
prÃ¡ticos sejam aproveitados em seu melhor potencial.Durante as aulas com 
prÃ¡tica em equipamentos, serÃ£o apresentados equipamentos domÃ©sticos de 
gravaÃ§Ã£o e ediÃ§Ã£o trazidos pelo curso, bem como pelos participantes, sejam 
eles filmadoras amadoras, aparelhos celulares com cÃ¢mera e cÃ¢meras 
fotogrÃ¡ficas com funÃ§Ãµes de gravaÃ§Ã£o. EstÃ£o previstos na proposta trÃªs 
computadores simples com programas de ediÃ§Ã£o de imagem standard, como, por 
exemplo, o Windows editor, presente na configuraÃ§Ã£o bÃ¡sica dos computadores 
que operam com plataforma Windows de uso domÃ©stico.A divisÃ£o dos grupos que 
trabalharÃ£o um roteiro comum irÃ¡ permitir, ao final da jornada, um exercÃ-cio 
interessante de comparaÃ§Ã£o interpretativa para o debate final. Dado que cada 
grupo irÃ¡ trabalhar os detalhes da realizaÃ§Ã£o do vÃ-deo em separado, Ã© 
natural que cada um deles, baseado na sua prÃ³pria bagagem cultural e social, 
elabore um produto final cuja linguagem empregada serÃ¡ diversa dos demais. 
Parte-se entÃ£o de uma mesma ideia para chegar-se a trÃªs projetos de vÃ-deo 
diferentes entre si.Dado o foco no Projeto Cineclube, estenderemos o debate, 
apÃ³s a conclusÃ£o dos vÃ-deos, aos meios de difusÃ£o disponÃ-veis atualmente, 
incluindo na grade do curso as etapas de preparaÃ§Ã£o, produÃ§Ã£o, ediÃ§Ã£o e 
difusÃ£o de um produto audiovisual de cunho cultural."(*) InformaÃ§Ãµes enviadas
por e-mail por AdelaÃ-de LÃ©o (GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o/SME-RJ-2011)
MOMENTOS (CONTINUAÃ‡ÃƒO)[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vejam ainda:
(1) ConexÃ£o das Artes SME-RJ: "Cineclube nas Escolas: Projeto  Audiovisual da 
Rede":  
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/01/cineclube-nas-escolas-do-r
io.html

(2) Rioeduca Net: "ConexÃ£o das Artes: a arte de nossos alunos e professores": 
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1634

(3) ConexÃ£o das Artes SME-RJ: "Projeto Cineclube nas Escolas": 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2011/07/projeto-cineclube-nas-esco
las.html

Página 1419



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

(4) ConexÃ£o das Artes SME-RJ: "Cineclube na E.M. Conjunto Praia da Bandeira": 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/03/cineclube-na-em-conjunto-d
a-praia-da.html

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins
Fotos: Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prof-ana-e-o-cineclube-de-sua-escola.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Imagem e Afeto - SeminÃ¡rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Trilogia das trÃªs cores de Krzysztof Kieslowski
TrÃªs Cores: Azul, 94 , 1993, FranÃ§a

Repassando e-mail que recebi de Luciana Bessa, da GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o
da SME-RJ:

Prezados Professores,

O projeto Cineclube nas Escolas divulga ...

                       "SeminÃ¡rio TemÃ¡tico Imagem e Afeto"
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Dentro do XVI Encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audivisual
a se realizar no Centro UniversitÃ¡rio SENAC, em SÃ£o Paulo, entre 8 e 11 de 
outubro de 2012, coordenaremos o SeminÃ¡rio TemÃ¡tico Imagem e Afeto. Para @s 
que desejarem ter mais informaÃ§Ã£o sobre o encontro e sobre o ST favor 
consultar www.socine.org.br.
Abaixo segue resumo da proposta do ST e agradecemos se puderem repassar a 
informaÃ§Ã£o para eventuais interessad@s. Lembramos que a aprovaÃ§Ã£o de 
trabalho em seminÃ¡rio temÃ¡tico implica a participaÃ§Ã£o nÃ£o sÃ³ durante sua 
apresentaÃ§Ã£o mas no debate que pode se estender de 3 a 6 sessÃµes, durante 
dois ou trÃªs dias do encontro.

Atenciosamente,
Mariana Baltar, UFF
Alessandra BrandÃ£o, UNISUL
Denilson Lopes, UFRJ

SeminÃ¡rio TemÃ¡tico Imagem e Afeto
Proposta de resumo curso:
Para alguns autores, o inÃ-cio do novo milÃªnio Ã© marcado por uma virada 
afetiva (affective turn). Seria esta virada afetiva que gostarÃ-amos de examinar
e nos perguntar como os afetos se colocam no horizonte contemporÃ¢neo, como base
para nÃ£o sÃ³ pensar formas de pertencimento, comunidades, multidÃµes, mas 
tambÃ©m a estÃ©tica? Qual o papel do cinema e audiovisual na construÃ§Ã£o dessas
articulaÃ§Ãµes estÃ©ticas e polÃ-ticas do afeto, ou seja, o papel das imagens e 
sons na construÃ§Ã£o da experiÃªncia afetiva e de afetaÃ§Ã£o.
Em que medida a discussÃ£o sobre os afetos, tanto na dimensÃ£o filosÃ³fica (que 
vem desde Spinoza) quanto numa abordagem culturalista, transitando pelos estudos
de gÃªnero (gender), pelos estudos de performance, pelo pensamento 
pÃ³s-estruturalista, entre outras correntes, colocam questÃµes para a arte? Em 
que medida os afetos e corpos apontam para distintas formas de encenaÃ§Ã£o, 
dramaturgia, atuaÃ§Ã£o de personagens e tessituras narrativas/discursivas?

Coordenadores:
Mariana Baltar Ã© professora da graduaÃ§Ã£o em Estudos de Midia/UFF e do PPGCOM 
da UFF, e editora da Contracampo (Revista da PÃ³s-graduaÃ§Ã£o da UFF). Publicou 
diversos artigos em revistas acadÃªmicas entre eles EvidÃªncia invisÃ-vel - Blow
Job, vanguarda, documentÃ¡rio e pornografia, na Revista Famecos (2011), e o 
capÃ-tulo Weeping Reality: Melodramatic Imagination in Contemporary Brazilian 
Documentary, no livro Latin American Melodrama. Passion, Pathos, and 
Entertainment (2009).
Alessandra BrandÃ£o Ã© professora do Programa de PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o em CiÃªncias 
da Linguagem e do Curso de Cinema e RealizaÃ§Ã£o Audiovisual da Universidade do 
Sul de Santa Catarina. Tem publicado artigos da Ã¡rea em revistas acadÃªmicas, 
tais como Devires (2011) e CrÃ-tica Cultural (2010), e no livro da SOCINE 
(2006). EstÃ¡ atualmente co-organizando um livro sobre as polÃ-ticas do cinema 
latinoamericano na contemporaneidade. Em maio de 2012, iniciarÃ¡ seu estÃ¡gio 
pÃ³s-doutoral no Centre for Wolrd Cinema, na Universidade de Leeds, Inglaterra. 
Ã‰ SecretÃ¡ria da SOCINE.
Denilson Lopes Ã© professor da Escola de ComunicaÃ§Ã£o da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq e autor de No CoraÃ§Ã£o do Mundo: 
Paisagens Transculturais (a sair em 2012); A delicadeza: estÃ©tica, experiÃªncia
e paisagens (2007), O homem que amava rapazes e outros ensaios (2002) e NÃ³s os 
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mortos: melancolia e neo-barroco (1999), organizador, ao lado de AndrÃ©a 
FranÃ§a, de Cinema, globalizaÃ§Ã£o e interculturalidade (2010) e organizador de 
O cinema dos anos 90 (2005).
[FOTO]

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. MarinsFotos e dicasde: Ana Canavitsas, 
Ã¡lbum do grupo "Movimento Cineclubista", Facebook.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
melhores-da-mostra-cine-indio-brasil.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Melhores da Mostra Cine Ãndio Brasil III atÃ© 9 de junho!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

 Professor(a), se vocÃª nÃ£o pode levar sua turma para a Mostra Cine Ãndio III, 
no Microcine Bonsucesso CinemaBrasil, aproveite mais esta oportunidade: atÃ© 09 
de junho, apresentaÃ§Ã£o dos "Melhores da Mostra", onde escolas podem agendar 
sessÃµes a partir de filmes da programaÃ§Ã£o que os alunos nÃ£o tiveram a 
oportunidade de assistir! SerÃ£o quatro sÃ¡bados: comeÃ§ando hoje, dia 19, 
seguidos de: 26/05, 2/06 e 9/06/2012. Agendamento pelo telefone (21) 2290-4593 
(falar com Nancy ou Fabiana).Ã‰ a lei nÂº 11.645 que se faz cumprir na prÃ¡tica!

ProgramaÃ§Ã£o MELHORES DA MOSTRA para hoje, sÃ¡bado 19 de maio de 2012: 
destaques para o belo DAS CRIANÃ‡AS IKPENG PARA O MUNDO, dirigido pela cineasta 
indÃ-gena Natuyu TxicÃ£o e outros, Ã s 16h e HANS STADEN Ã s 18h, sala 1.
[FOTO]
[FOTO]

 VIDEOCONFERÃŠNCIA CINE ÃNDIO BRASIL-PERU
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[FOTO]

Um dos momentos altos do evento foi a videoconferÃªncia entre o pÃºblico 
 brasileiro da Mostra Cine Ãndio III, no Microcine Bonsucesso CinemaBrasil,e o do

Peru,no Cine El Centro.No dia 18 de maio de 2012, apÃ³s a exibiÃ§Ã£o simultÃ¢nea
do filme brasileiro PARALELO 10, de Silvio Da-Rin,  uma estudante brasileira fez
perguntas respondida por uma indÃ-gena do Peru, via videoconferÃªncia, e um 
espectador do Peru fez perguntas ao diretor Silvio Da-rin, respondidas por ele. 
No Brasil o patrocÃ-nio foi da Secretaria de Estado da Cultura do Rio de 
Janeiro-RJ, com apoio do Instituto Cultural Cinema Brasil e do MinistÃ©rio da 
Cultura.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Curtam a pÃ¡gina da Mostra no Facebook:http://www.facebook.com/MostraCineIndio

NÃ£o esqueÃ§am: atÃ© 09 de Junho, os professores que quiserem agendar sessÃµes 
para suas turmas devem entrar em contato com o Instituto Cultural Cinema Brasil,
falar com Nancy ou Fabiana (21) 2290-4593.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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um-novo-blog-de-professor.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um Novo Blog de Professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O professor da rede Ubiratan Cesar Barbosa enviou o link de seu blog que, 
segundo suas palavras, 
"ensina a crianÃ§a o caminho a seguir: SUSTENTABILIDADE"! "Fazer e reciclar Ã© 
ter atitude, Ã© SUSTENTABILIDADE"!
Visitem o blog e conheÃ§am mais sobre o trabalho realizado pelo professor 
Ubiratam!ubiart.blogspot.com

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-ferias-iminencia-das-poeticas.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de FÃ©rias: A IminÃªncia das PoÃ©ticas 30Âª Bienal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Repassando (recebi as informaÃ§Ãµes por e-mail)...

InscriÃ§Ãµes abertas para o Curso de FÃ©rias:A IminÃªncia das PoÃ©ticas - 30Âª 
Bienal

Entre os dias 23 e 27 de julho, o Educativo Bienal vai promover um curso de 
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fÃ©rias gratuito sobre arte contemporÃ¢nea para professores, educadores sociais,
estudantes e interessados. SerÃ£o cinco encontros de formaÃ§Ã£o com a proposta 
de refletir sobre conceitos, artistas e obras da 30Âª Bienal - A IminÃªncia das 
PoÃ©ticas. A intenÃ§Ã£o Ã© conversar sobre as experiÃªncias pessoais como formas
de aproximaÃ§Ã£o com a arte.

Os encontros acontecerÃ£o no AuditÃ³rio da Bienal (Lounge Bienal/PorÃ£o das 
Artes), das 14h Ã s 17h. TambÃ©m serÃ£o realizadas AÃ§Ãµes PoÃ©ticas que 
propÃµem experiÃªncias estÃ©ticas, outras formas de entendimento da arte e 
estÃ-mulo Ã  percepÃ§Ã£o.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER!
Basta uma Ãºnica inscriÃ§Ã£o para participar dos cinco encontros.
Caso nÃ£o consiga abrir o link, cole o seguinte endereÃ§o no seu browser para 
ter acesso ao formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5Ja1NWRl9qblpnR0ZaaDlFeGV
RZlE6MA

30Âª Bienal - Curso de FÃ©rias do Educativo

1Âº encontro: 23 de julho
Educativo Bienal
A curadora do Educativo Bienal, Stela Barbieri, e o coordenador de ensino, 
Carlos Barmak, abrem o primeiro encontro do Curso de FÃ©rias. SerÃ£o 
apresentados os conceitos desenvolvidos a partir da curadoria da 30Âª Bienal e 
as sete perguntas que orientam as aÃ§Ãµes educativas nessa exposiÃ§Ã£o.

2Âº encontro: 24 de julho
Uma coisa significa outra coisa quando muda de lugar?
Como as obras de arte se relacionam com o local em que estÃ£o? E umas com as 
outras? Nesse encontro, serÃ¡ abordada a relaÃ§Ã£o entre a leitura que propomos 
para um objeto (ou situaÃ§Ã£o) e o quanto essa significaÃ§Ã£o Ã© produzida pelo 
contexto no qual ele estÃ¡ inserido.

3Âº encontro: 25 de julho
Por que guardar?
O que nos leva a guardar determinadas coisas? O que nos mobiliza a levÃ¡-las 
conosco, preservÃ¡-las, sistematizÃ¡-las e mostrÃ¡-las? Nesse encontro, serÃ¡ 
discutida a poÃ©tica do guardar.

4Âº encontro: 26 de julho
O que acontece quando vocÃª anda?
Como a atenÃ§Ã£o aos encontros pode modificar nossos deslocamentos no mundo? 
Como a arte pode nos mover? Abordaremos a desautomatizaÃ§Ã£o do cotidiano, a 
relaÃ§Ã£o perceptiva, a consciÃªncia da contemplaÃ§Ã£o e o movimento como formas
de criaÃ§Ã£o artÃ-stica.

5Âº encontro: 27 de julho
O que acontece quando vocÃª festeja?
O que significa festejar? O encontro com uma obra Ã© ocasiÃ£o de comemoraÃ§Ã£o? 
Exploraremos a dimensÃ£o social do festejo como ocasiÃ£o de memoraÃ§Ã£o e 
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descoberta do outro.

ServiÃ§o:

Datas dos Encontros:23 a 27 de julho
HorÃ¡rio:sempre das 14h Ã s 17h
Local: PavilhÃ£o daBienal-Parque do Ibirapuera, PortÃ£o 3 - AuditÃ³rio da Bienal
(Lounge Bienal/PorÃ£o das Artes)

Ã‰ necessÃ¡rio talÃ£o de Zona Azul para estacionar no parque. Traga o seu!E nÃ£o
esqueÃ§a: o cartÃ£o de 1 hora, no parque, vale por 2 horas.

Mais informaÃ§Ãµes: (11) 5576-7611 educativo@bienal.org.br
--
Educativo Bienal
t +55 11 5576 7611r. 7688
educativo@bienal.org.br

FundaÃ§Ã£o Bienal de SÃ£o Paulo
Parque do Ibirapuera  PortÃ£o 3
PavilhÃ£o Ciccillo Matarazzo  3Âº andar
04094-000  SÃ£o Paulo  SP  Brasil
www.bienal.org.br

Postado por Imaculada ConceiÃ£o M; Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festival-anima-mundo.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FESTIVAL ANIMA MUNDI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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ComeÃ§ou no dia 13 de julho de 2012 o maior festival internacional de animaÃ§Ã£o
da AmÃ©rica Latina, o Anima Mundi! O festival vai atÃ© 22 de julho, no Rio de 
Janeiro, e em SÃ£o Paulo de 25 a 29 de julho. Durante o evento, sÃ£o exibidos 
curtas, mÃ©dias e longas-metragens, seriados e comerciais, alÃ©m do EstÃºdio 
Aberto,  oficinas livres e gratuitas para os visitantes produzirem suas 
prÃ³prias animaÃ§Ãµes, em sete tÃ©cnicas diferentes: desenho animado (2D), 
zootropo, massinha, pixilation, areia, recortes e animaÃ§Ã£o direta na 
pelÃ-cula. NÃ£o percam! Divirtam-se com este passeio animado e levem a garotada!
:-)

Avinheta do Festival Anima Mundi 20 anos

"Quem jÃ¡ assistiu a alguma sessÃ£o do ANIMA MUNDI 2012, jÃ¡ conhece. A vinheta 
dessa ediÃ§Ã£o de 20 anos de festival foi elaborada sobre a arte do cartaz 
criado por Guilherme Marcondes e animado por Birdo.
A trilha Ã© de Anvil FX" (blog Anima Mundi).

[FOTO]

Cliquem aqui para conhecer o blog-ecliquem aqui para conhecer o site do 
Festival!

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nota-ola-colegas-professores-de-artes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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VOCÃŠ SABE O QUE Ã‰ "ECO ART"?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

NOTA: OlÃ¡, colegas professores de Artes! Repassando e-mail de Jacqueline 
Mac-Dowell sobre o material de apoio didÃ¡tico para arte-educadores, do 
Instituto Arte na Escola. As imagens foram retiradas do site indicado (ECO ART -
Projeto de Arte Ecologia).AbraÃ§os! Imaculada ConceiÃ§Ã£o

Enviado por Mac-Dowell - via e-mail*(1 de Julho de 2012):

PROFESSOR,VEJA QUE TRABALHO PRIMOROSO QUE PODE SER USADO EM NOSSAS AULAS!

[FOTO]

Por ocasiÃ£o da Rio + 20, o Instituto Arte na Escola lanÃ§ou no dia
24 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o material
educacional ECO ART. O evento, realizado em parceria com a Orquestra
SinfÃ´nica Brasileira, contou com a presenÃ§a da SecretÃ¡ria Municipal
de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin. Como parte do lanÃ§amento houve uma
exposiÃ§Ã£o de gravuras que compÃµem a coleÃ§Ã£o Eco Art - com
artistas como Beatriz Milhazes, Tomie Ohtake, Antonio Henrique
Amaral, Daniel Senise e Siron Franco - e um concerto da Orquestra
SinfÃ´nica Brasileira Jovem.

[FOTO]

O material educacional Eco Art reÃºne proposiÃ§Ãµes didÃ¡ticas que, a
partir da leitura de imagem, possibilitam o diÃ¡logo entre o discurso
poÃ©tico proferido pelas obras da ColeÃ§Ã£o Eco Art e Ecologia. Efeito
estufa, AgressÃµes contra o Meio Ambiente, CaÃ§a predatÃ³ria, Mercado
de Carbono e Protocolo de Kyoto sÃ£o temas propostos de forma que o
professor possa trabalhar o conhecimento como ele se apresenta hoje no
mundo: transdisciplinar.

[FOTO]

O Instituto Arte na Escola desenvolveu esse material a partir de 25
telas de uma coleÃ§Ã£o encomendada pelo Grupo Bozano a artistas das
AmÃ©ricas para uma mostra que ocorreu durante a Eco 92, e que
posteriormente foram convertidas em serigrafias. Essas gravuras foram
doadas a 55 Museus e Casas de Cultura em todo o Brasil.
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[FOTO]

O Eco Art foi criado com o objetivo de transpor as fronteiras da arte
e adentrar os campos da Ecologia, das CiÃªncias Ambientais levando o
professor a investigar com seus alunos os vÃ¡rios planos de
entendimento que uma obra de arte pode ensejar. 

VocÃª pode acessar o Eco Art no endereÃ§o

www.artenaescola.org.br/ecoart. Esperamos que este seja mais um
importante recurso na formaÃ§Ã£o continuada de professores e na
ampliaÃ§Ã£o das possibilidades do ensino da Arte. Para nÃ³s Ã© muito
importante que vocÃª professor faÃ§a uso deste novo material e nos
envie as suas impressÃµes e possibilidades de uso.

Jacqueline Mac-Dowell 
Arte Educadora
SMERJ-CT Artes Visuais 
IHA - Equipe Artes
(*)jacmcdowel@terra.com.br

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
30-bienal-jogo-educativo.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 21 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dicas para Professor: 30Âª Bienal - Jogo Educativo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! Olhem que interessante este jogo educativo que 
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estÃ¡ no site da TrigÃ©sima Bienal de SÃ£o Paulo, "A IminÃªncia das PoÃ©ticas"! 
Que tal desenvolver uma proposta de articulaÃ§Ãµes/correlaÃ§Ãµes de imagens 
("constelaÃ§Ãµes") com os seus alunos, a partir dos trabalhos de arte desta 
Bienal? As reproduÃ§Ãµes das obras para montar as"constelaÃ§Ãµes" vem 
acompanhadas de informaÃ§Ãµes pertinentes sobre cada uma delas! VocÃªs podem 
explorar essas informaÃ§Ãµes com os alunos. Se a escola de vocÃªs tem acesso 
fÃ¡cil Ã  Internet, o trabalho pode ser realizado na prÃ³pria escola, senÃ£o, 
lancem como sugestÃ£o de trabalho "para casa" (que pode ser tambÃ©m na lan house
etc.), individual ou em grupo! VocÃªs podem ainda, a partir das conceituaÃ§Ãµes 
e propostas dos artistas, lanÃ§ar um desafio Ã  turma: a elaboraÃ§Ã£o de uma 
proposta de arte contemporÃ¢nea![*]

Acima, a "constelaÃ§Ã£o" que criei para testar o jogo! ;-)

Testem tambÃ©m, Ã© muito divertido!http://jogoeducativo.30bienal.org.br/jogo/

ProfÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o

[FOTO]

O JOGO

"ConstelaÃ§Ãµes sÃ£o conjuntos de estrelas prÃ³ximas umas Ã s outras. Foram 
criadas por astrÃ´nomos que, ao observar o cÃ©u noturno, perceberam que, 
traÃ§ando linhas imaginÃ¡rias entre as estrelas, criavam os mais variados 
desenhos. O que vocÃª vÃª quando olha para o cÃ©u em uma noite estrelada? Em 
diversos lugares as coisas sÃ£o organizadas a partir de um determinado 
critÃ©rio. Nas bibliotecas, por exemplo, os livros costumam ser dispostos por 
assuntos e autores; nas escolas, as classes sÃ£o divididas por idade. NÃ³s 
mesmos, quando temos uma coleÃ§Ã£o, inventamos um motivo e uma forma especial 
para organizÃ¡-la. Que outras coisas podemos agrupar?

Na 30Âª Bienal - A iminÃªncia das poÃ©ticas, a curadoria pensou em 
constelaÃ§Ãµes, nas quais as obras de artistas se relacionam de alguma maneira. 
Sua disposiÃ§Ã£o no espaÃ§o, a proximidade ou distÃ¢ncia entre as obras nos 
ajudam a perceber novos aspectos dos trabalho, suas semelhanÃ§as ou diferenÃ§as.
Quando nos deparamos com uma obra de arte, Ã s vezes, pensamos sobre a forma 
como lidamos com as palavras no nosso dia a dia, sobre as coisas que sentimos e 
acreditamos. Podemos tambÃ©m pensar por que guardamos coisas de um jeito ou de 
outro, pensar se o significado delas se transforma quando mudam de lugar. Talvez
ao observarmos algumas obras, nos lembremos de quando andamos e comeÃ§amos a 
observar o mundo a nossa volta, de quando festejamos e comemoramos algo. Algumas
constelaÃ§Ãµes nos levam a refletir sobre o que vemos quando parece que nÃ£o hÃ¡
nada para ver ou sobre o que acontece cada vez que deixamos que algo aconteÃ§a. 
Existem tantas formas de juntar artistas quanto de fazer desenhos com as 
estrelas. Que tal criar a sua prÃ³pria constelaÃ§Ã£o com obras de artista da 
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30Âª Bienal - A iminÃªncia das poÃ©ticas?

VocÃª estÃ¡ convidado a criar sua prÃ³pria constelaÃ§Ã£o, publicÃ¡-la em mÃ-dias
sociais, mostrar a seus amigos e descobrir constelaÃ§Ãµes criadas por muitas 
outras pessoas."

[FOTO]

REFERÃŠNCIAS:

Textos e imagens reproduzidos de "TrigÃ©sima Bienal - Jogo 
Educativo":http://jogoeducativo.30bienal.org.br/jogo/(ver o passo a passo no 
link)

[*] Ano passado, realizei um trabalho com os meus alunos do ensino fundamental 
II a partir do conceito de "efemeridade" na arte contemporÃ¢nea...
http://artemariopiragibe.blogspot.com.br/2012/01/propostas-de-arte-efemera.html(
cliquem no link se quiserem conhecer).

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
30-bienal-programacao-desta-semana.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

30Âª Bienal - ProgramaÃ§Ã£o desta semana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

Repassando...

(informaÃ§Ãµes enviadas por Jacqueline Mac-Dowell)

30Âª Bienal - A IminÃªncia das PoÃ©ticas (Parque Ibirapuera, portÃ£o 3, SÃ£o 
Paulo)

ProgramaÃ§Ã£o da semana de 11 a 16 de setembro de 2012

Conversa de artista com professores

14 de setembro, Ã s 20h

 

[FOTO]

O artista e pesquisador Pedro FranÃ§a conversa com jovens, professores e 
interessados sobre a arte e a vida contemporÃ¢nea.

Leitura de poesia para crianÃ§as e famÃ-lias

15 de setembro, Ã s 11h

[FOTO]

Aos sÃ¡bados pela manhÃ£ crianÃ§as, pais e famÃ-lias serÃ£o convidadas a 
conhecer e se divertir pelo universo da poesia. AteliÃª com Rui ProenÃ§a.

AteliÃª com artista convidado - Giuliano Tierno e Ã‚ngela Castelo Branco

15 de setembro, Ã¡s 15h

[FOTO]
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Aos sÃ¡bados, sempre Ã s 15h, artistas convidados pelo Educativo Bienal 
oferecerÃ£o oficinas aos visitantes da mostra nos AteliÃªs da 30Âª. Giuliano 
Tierno e Ã‚ngela Castelo Branco promovem o AteliÃª LiterÃ¡rio MÃ³vel, o segundo 
de uma sÃ©rie de quatro encontros, entre 08 e 29 de setembro. 

Anna Ostoya e Liz Magic Laser apresentam Imprint NÂº 2 no MIS

Dia 16, Ã s 19h

[FOTO]

Filme que mostra o registro das atividades empreendidas pelas artistas, que unem
noÃ§Ãµes do processo artÃ-stico, busca pelo lazer e comportamentos neurÃ³ticos. 
Entrando em espaÃ§os comerciais, Laser e Ostoya procuram rearticular a conduta 
do consumidor.

[FOTO]

REFERÃŠNCIAS:

1 - Portal TrigÃ©sima Bienal de SÃ£o Paulo - A IminÃªncia das PoÃ©ticas: 
http://www.bienal.org.br/30bienal/pt/Paginas/default.aspx

 2 - Ãlbum do Facebook Bienal SÃ£o Paulo: http://www.facebook.com/bienalsaopaulo

[FOTO]

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
anima-mundi-anima-escola-curso-para-os.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Anima Mundi / Anima Escola: Curso para professores da rede (SME-RJ)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Repassando...

(e-mail que recebi de Luciana Bessa, da MÃ-dia EducaÃ§Ã£o/SME-RJ, Projeto 
Cineclube nas Escolas)

Prezados Professores,
O Projeto Cineclube nas Escolas informa ...Ainda hÃ¡ vagas no curso de 
IntroduÃ§Ã£o Ã  AnimaÃ§Ã£o oferecido pela equipe do Anima Escola.
(*)PRÃ‰ REQUISITO: Para se inscrever, o professor tem que ter feito o
Curso de IntroduÃ§Ã£o Ã  AnimaÃ§Ã£o.

EMENTA DOS CURSO: IntroduÃ§Ã£o teÃ³rica Ã  linguagem da animaÃ§Ã£o: a histÃ³ria 
do desenvolvimento da ilusÃ£o do movimento e os seus fundamentos. Os aparelhos 
de ilusÃ£o de movimento. Os princÃ-pios da animaÃ§Ã£o: movimento constante, 
aceleraÃ§Ã£o, antecipaÃ§Ã£o, deformaÃ§Ã£o, metamorfose. CriaÃ§Ã£o de personagens
e movimentos bÃ¡sicos: caminhada e expressÃ£o facial. As alternativas tÃ©cnicas 
existentes para a captura, ediÃ§Ã£o e sonorizaÃ§Ã£o de filmes de animaÃ§Ã£o e, 
em especial, o sistema MUAN, software desenvolvido especialmente para o Anima 
Escola.

 CARGA-HORÃRIA: 30 horas aula
TURMAS:
Turma 2:Datas: sÃ¡bados - 15/9; 22/9; 29/9; 6/10; 20/10; 27/10; 10/11.
HorÃ¡rio: 13h Ã s 17h30Local: sala de cursos Anima Mundi - Rua Elvira Machado, 
05 - Botafogo
Turma 3:Datas: segundas e quartas - 24/9; 26/9; 1/10; 3/10; 8/10; 10/10; 17/10; 
22/10; 24/10; 29/10
HorÃ¡rio: 18h Ã s 21h.Local: sala de cursos Anima Mundi - Rua Elvira Machado, 05
- Botafogo
[FOTO]

INSCRIÃ‡Ã•ES:atÃ© o dia 14 de setembro!
Para se inscrever basta enviar um e-mail paraescola@animamundi.com.br
com as seguintes informaÃ§Ãµes:1.nome 
completo2.matrÃ-cula3.cargo/funÃ§Ã£o4.escola onde atua (com nome e 
designaÃ§Ã£o)5.nÃºmero da turma de preferÃªncia6.e-mail e telefone de contato

NOTAS:
Imagens: pesquisa Google
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Site:http://www.animamundi.com.br/pt/anima-escola/

Mais informaÃ§Ãµes sobre o curso ou sobre o Projeto Cineclube nas Escolas: 
e-mail: smemidia@rioeduca.net

[*]NoinÃ-cio do ano, aconteceu um encontro na Universidade EstÃ¡cio de SÃ¡ 
(campus Nova AmÃ©rica) para lanÃ§ar o curso Anima Escola 2012, que Ã© 
estruturado em etapas.
A 1a. fase: apresentar aos professores as possibilidades e histÃ³ria da 
animaÃ§Ã£o (carga horÃ¡ria de 16h, ou seja, 2 dias). 2a. etapa: foi oferecida 
uma oficina para os professores que compareceram integralmente a 1a. fase com 
seus alunos (carga horÃ¡ria de 4 horas e as crianÃ§as puderam passar pelas 
experiÃªncias de produzir coletivamente animaÃ§Ãµes com massinhas, recorte 
colagem e pixilation).
Agora, estamos na 3a. fase do curso, voltada em especial para os professores que
fizeram as etapas anteriores, mesmo que em outros anos. Excepcionalmente, como 
ainda hÃ¡ vagas, o professor da rede que jÃ¡ trabalha com animaÃ§Ã£o pode se 
inscrever no curso.

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

NÃ£o entendi. O curso Ã© de introduÃ§Ã£o e pede prÃ© requisito?
 <COMENTÃRIOS>

Oi, Djalmamt!

Eu reproduzi aqui o e-mail que recebi da Luciana Bessa, do setor de MÃ-dia 
EducaÃ§Ã£o da SME-RJ, responsÃ¡vel atual pelo projeto Cineclube nas Escolas (uma
vez que minha escola comeÃ§ou a participar este ano do projeto). Nas notas, eu 
coloquei o e-mail de contato (smemidia@rioeduca.net) e vocÃª pode escrever e 
tirar suas dÃºvidas. Repassei essas informaÃ§Ãµes aqui, porque acho um curso bem
legal para os professores de artes participarem, embora este curso nÃ£o seja 
restrito aos professores de artes (e sim para professores da rede da 
PCRJ/SME-RJ). Eu fiz este curso do Anima Escola hÃ¡ uns anos e gostei muito 
mesmo, excelente! Sim, trata-se de um curso introdutÃ³rio de animaÃ§Ã£o, mas tem
vÃ¡rias etapas (e o e-mail dÃ¡ a entender que jÃ¡ aconteceu uma primeira etapa).
De qualquer modo, eu vou enviar o link desta postagem para a Luciana Bessa para 
que ela possa acrescentar mais informaÃ§Ãµes e esclarecer as dÃºvidas. 

Um abraÃ§o

ProfÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Djalmamt, repassando, a pedido, a resposta que Luciana Bessa enviou (ela nÃ£o 
conseguiu responder por aqui). Inclusive, vou acrescentar nas notas essas 
informaÃ§Ãµes para esclarecer a outros professores com a mesma dÃºvida...

OlÃ¡ Djalma!
No inÃ-cio do ano, realizamos um encontro na Universidade EstÃ¡cio de SÃ¡ 
(campus Nova AmÃ©rica) para lanÃ§ar o curso Anima Escola 2012 e explicar 
justamente que ele Ã© estruturado em etapas.
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A 1a. fase foi para apresentar aos professores as possibilidades e histÃ³ria da 
animaÃ§Ã£o.
Ela teve carga horÃ¡ria de 16h, ou seja, 2 dias.
Na 2a. etapa, foi oferecida uma oficina para os professores que compareceram 
integralmente a 1a. fase com seus alunos. A oficina teve carga horÃ¡ria de 4 
horas e as crianÃ§as puderam passar pelas experiÃªncias d e produzir 
coletivamente animaÃ§Ãµes com massinhas, recorte colagem e pixilation.
Agora, estamos na 3a. fase do curso, voltada apenas para os professores que 
fizeram as etapas anteiores, mesmo que em outros anos.
Ã‰ o curso de introduÃ§Ã£o a animaÃ§Ã£o.
Se vocÃª tem experiÃªncia com essa linguagem e deseja participar, pode se 
inscrever.
Temos aberto exceÃ§Ãµes para aqueles professores que, embora nÃ£o tenham passado
pelas etapas anteiores, jÃ¡ fazem uso da animaÃ§Ã£o. Isso porque ainda temos 
vagas nas turmas.
abs
Luciana Bessa

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arte-na-educacao-infantil.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Arte na EducaÃ§Ã£o Infantil - C.M. Zuzu Angel

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Em dezembro de 2011, a Creche Municipal Zuzu Angel /6ÂªCRE-RJ, em Coelho 
Neto/RJ, apresentou a conclusÃ£o de seu Projeto "Pequenos Leitores do Mundo: 
Pequenos Artistas", onde, neste terceiro ano do projeto, foram trabalhados,com 
crianÃ§as do Ensino Infantil - Maternal I e II,a (re)leitura visual da obra de 
quatro importantes artistas plÃ¡sticos, ao contrÃ¡rio dos anos anteriores, onde 
se trabalhou com obras de nomes da literatura.
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Convidada para o evento de "encerramento" (de compartilhamento das propostas), 
eu tive o prazer de conversar (vejam o vÃ-deo a seguir) com a diretora, Marilene
Miranda, e com as educadoras da creche que, mesmo nÃ£o sendo formadas na Ã¡rea 
da Arte-educaÃ§Ã£o, se propuseram este corajoso desafio: levar as crianÃ§as a 
experimentarem, a conhecerem quatro artistas visuais brasileiros: Di Cavalcanti 
(1897-1976), trabalhado pela turma de NÃ-vea e TÃ¡ssia, Alfredo Volpi 
(1896-1988), trabalhado pela turma de Shirley e Liliane, Tarsila do Amaral 
(1897-1973), trabalhada pela turma de Creuza e Simone, Ivan Cruz (1947-), 
trabalhado pela turma de Priscila e Bianca. As experiÃªncias em artes visuais 
resultaram em "livros de registros", que no dia do evento cada aluno pode levar 
para compartilhar com suas famÃ-lias.
[FOTO]

[FOTO]

Para conhecerem um pouco desta experiÃªncia, visitem a postagem "III Mostra 
Pequenos Leitores", no blog da C.M. Zuzu Angel 
(http://cmzuzuangel.blogspot.com.br/2011/12/iii-mostra-pequenos-leitores_02.html
) - ou ainda no blog Projeto Brincadeiras de CrianÃ§a: Ivan 
Cruz(http://www.projetobrincadeirasdecrianca.blogspot.com.br/2012/02/blog-creche
-municipal-zuzu-angel-rj.html) - e assistam ao vÃ-deo (inÃ©dito!), "Pequenos 
Leitores do Mundo", onde converso com a diretora Marilene e as educadoras da 
creche, que contam como o projeto foi desenvolvido com as crianÃ§as.

 [VÃDEO]

"O projeto 'Pequenos Leitores' teve o objetivo de apresentar Ã s crianÃ§as do 
maternal I e II  as diversidades culturais, bem como suas particularidades, 
atravÃ©s do processo de conhecer, descobrir, interagir, crescer e apropriar-se 
de novos repertÃ³rios artÃ-sticos  de forma prazerosa, rica e envolvente. / Como
o mundo Ã© repleto de significados e cheio de descobertas, nesta fase da 
infÃ¢ncia! O ensino de Arte aborda uma sÃ©rie de significaÃ§Ãµes, tais como: o 
senso estÃ©tico, a sensibilidade e a criatividade." 
[citaÃ§Ã£o: Blog da C.M. Zuzu Angel: "III Mostra Pequenos Leitores": 
http://cmzuzuangel.blogspot.com.br/2011/12/iii-mostra-pequenos-leitores_02.html]
.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postagem: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins
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 <COMENTÃRIOS>
Fiquei muto feliz por essa postagem. Obrigado pelo seu carinho com a nossa 
creche!!!
Bjks,
Marilene

 <COMENTÃRIOS>
Oi, Marilene!

Eu Ã© que agradeÃ§o a amÃ¡vel tarde que passei com vocÃªs conhecendo o trabalho 
da creche! 

Espero que tenham gostado dos registros, apesar da imagem e do som nÃ£o estarem 
assim tÃ£o legais (por conta do suporte tÃ©cnico... rs), faz tempo que eu estava
devendo este vÃ-deo (caseiro) pra vocÃª e para as meninas...

Sucesso sempre! Beijos! :)

Imaculada ConceiÃ§Ã£o
 <COMENTÃRIOS>

OlÃ¡!
Que bom poder relembrar cada detalhe deste projeto que me marcou profundamente. 
Obrigada pela postagem!
Ah, quando tiver um tempinho, volte outra vez. 
Um abraÃ§o,
Simone

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, Simone!

Obrigada pelo convite! Foi muito especial ter visitado vocÃªs, ter conhecido a 
creche e o trabalho que vocÃªs realizam! 

ParabÃ©ns!

Um grande abraÃ§o pra vc tambÃ©m! :)

Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-de-cenografia-para-professores-de.html
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 <TÃTULO>

CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curso de Cenografia para Professores de Artes Visuais da SME-RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Repassando...
Caros colegas, arte-educadores da rede, favor conferir: Circular (enviada Ã s 
Unidades Escolares) a respeito do curso de cenografia (a histÃ³ria da cenografia
e da cenotÃ©cnica, o espaÃ§o cenogrÃ¡fico, elaboraÃ§Ã£o do projeto, montagem, 
adereÃ§os etc.) para Professor I de Artes Visuais. InscriÃ§Ãµes atÃ© 11 de 
setembro de 2012! [NOTA:Repassando a pedido de Jacqueline Mac-Dowell, da 
Coordenadoria TÃ©cnico PedagÃ³gica/SME-RJ - Artes Visuais.]

Um abraÃ§o! :)

Imaculada ConceiÃ§Ã£o

Circular E/SUBE/CED n 108Rio
de Janeiro, 30 de agosto de 2012
Assunto:
CapacitaÃ§Ã£o para Professor I de Artes Visuais
 A Equipe de Artes Visuais da
Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o da SME informa que jÃ¡ estÃ£o abertas as 
inscriÃ§Ãµes para
os cursos de capacitaÃ§Ã£o para Professor
I de Artes Visuais, conforme cronograma anexo.
2. Os professores interessados podem fazer
sua inscriÃ§Ã£o atÃ© o dia 11 de setembro
de 2012.As inscriÃ§Ãµes serÃ£o confirmadas a
partir da ordem de recebimento dos e-mails, respeitando-se o quantitativo
de vagas disponibilizadas.
3. Para
inscriÃ§Ã£o, Ã© necessÃ¡rio encaminhar e-mail para artesvisuais@rioeduca.net com
cÃ³pia
para elisabetealves@rioeduca.net
, colocando:- no assunto: o tÃ-tulo do curso (CapacitaÃ§Ã£o para Professor I de 
Artes Visuais);- na
mensagem: nome, matrÃ-cula e Unidade Escolar com designaÃ§Ã£o.
4. Em anexo, segue o cronograma e os tÃ-tulos
das oficinas.
5. Contamos com seu indispensÃ¡vel apoio na
ampla divulgaÃ§Ã£o.
Atenciosamente,
Gloria
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Antonieta MacedoAssessora - E/SUBE/CEDMat. 11/113.213-3
Coordenadoria
de EducaÃ§Ã£oCapacitaÃ§Ã£o
para Professor I de Artes Visuaissetembro/outubro
de 2012
ANEXO

 1 - TÃTULO DE OFICINAS, LOCAL, DIAS
 E HORÃRIOS

Curso 1: Jogos e ExercÃ-cios para CriaÃ§Ã£o do EspaÃ§o CenogrÃ¡fico
6/set 8h Ã s 12h
Curso 2: HistÃ³ria da Cenografia e CenotÃ©cnica
13/set e 20/set 8h Ã s 12h
Curso 3: MÃ©todos de CriaÃ§Ã£o CenogrÃ¡fica
27/set e 4/out  8h Ã s 12h
Curso 4: ElaboraÃ§Ã£o de Projeto CenogrÃ¡fico e AdereÃ§os
11/out e 18/out 8h Ã s 12h
Curso 5: PrÃ¡tica de Montagem
2/out, 9/out e 29/out 8h Ã s 12h
Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian - Centro - RJ
Dinamizador: Cachalote Mattos

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-seminario-acoes-educativas-em-arte.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 I SeminÃ¡rio - AÃ§Ãµes Educativas em Arte ContemporÃ¢nea no Centro de Arte 
HÃ©lio Oiticica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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[*] Repassando...

Centro Municipal de Arte HÃ©lio Oiticica

O I SeminÃ¡rio - AÃ§Ãµes Educativas em Arte ContemporÃ¢nea se propÃµe a discutir
possÃ-veis abordagens e promover a reflexÃ£o acerca das questÃµes que 
fundamentam as aÃ§Ãµes e proposiÃ§Ãµes educativas elaboradas em exposiÃ§Ãµes de 
Arte ContemporÃ¢nea. O SeminÃ¡rio apresentarÃ¡ um panorama sobre o cenÃ¡rio 
atual da Arte EducaÃ§Ã£o no Brasil, contemplando as mÃºltiplas linguagens e 
possibilidades de desdobramentos da Arte ContemporÃ¢nea. Para tanto, serÃ¡ 
realizado um ciclo de palestras com profissionais renomados, atuantes em 
diferentes e importantes instituiÃ§Ãµes, que tratarÃ£o desde estudos de caso 
atÃ© possÃ-veis perspectivas.

-
InscriÃ§Ãµes somente pelo telefone +55 21 2242-1012, entre os dias 18 e 21/09, 
das 11h e 18h.

Obs.: No dia do evento, apenas os inscritos pelo telefone poderÃ£o participar.

-
Fan Page (Facebook): 
www.facebook.com/SeminarioAcoesEducativasEmArteContemporanea

ProgramaÃ§Ã£o:
- 
02/10 (TerÃ§a-feira)

- 17h30
Credenciamento e Coquetel de Abertura
19h

- Palestra de AberturaTerapÃªuticas antropofÃ¡gicas - quebrando dicotomias. 
Ã‰tica tripartida: criatividade, diversidade e solidariedade
Palestrante:
Luiz Guilherme Vergara (MAM-Rio de Janeiro)

-
03/10 (Quarta-feira) - 14h Ã s 17h
Mesa: ExperiÃªncias: compartilhando percursos e singularidades.
Palestrantes: 
Daniela Mattos (Artista e Curadora independente)
Janis ClÃ©men (Artista Educadora)
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Mariana Novaes (Arte Educadora)
17h - Coffee Break
-

04/10 (Quinta-feira) - 14h Ã s 17h
Mesa: Estudos de caso: territÃ³rios de mÃºltiplas vivÃªncias
Palestrantes:
Evandro Nicolau (MAC-USP)
Lara Ceres (Inhotim-MG)
Jailson de Souza e Silva (Bela MarÃ©-RJ)
17h - Coffee Break

-
05/10 (Sexta-feira) - 17h30
Entrega de certificados
18h - Palestra de Encerramento:
Encontro, experiÃªncia, reflexÃ£o: a mediaÃ§Ã£o na Bienal do Mercosul
Palestrante:
Ethiene Nachtigall (FundaÃ§Ã£o Bienal do Mercosul) 
19h - Coquetel Encerramento.

[FOTO]

O SeminÃ¡rio Ã© uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade do 
Rio de Janeiro e do Centro Municipal de Arte HÃ©lio Oiticica.
-
RealizaÃ§Ã£o:
GPEF Cultural e Centro Municipal de Arte HÃ©lio Oiticica.
-
Data:
02 a 05 de Outubro de 2012
-
Local:

Centro Municipal de Arte HÃ©lio Oiticica

Rua Luis de CamÃµes, 68 - Centro

Rio de Janeiro - RJ

Brasil

REFERÃŠNCIAS:

[*]AsinformaÃ§Ãµes aqui postadas sobre I SeminÃ¡rio - AÃ§Ãµes Educativas em Arte
ContemporÃ¢nea foram reproduzidas da pÃ¡gina do Evento no 
Facebook:https://www.facebook.com/seminarioacoeseducativasemartecontemporanea

Imagens: pesquisa Google
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Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-artrio-feira-internacional-de-arte.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

II ArtRio - Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea do Rio de Janeiro - 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Caros colegas arte-educadores da rede, imperdÃ-vel: inaugura na prÃ³xima 
quarta-feira, dia 12 de setembro de 2012 (apenas para convidados vips, e a 
partir do dia 13/09/2012, quinta-feira, para o pÃºblico em geral), a II ArtRio -
Feira de Arte ContemporÃ¢nea do Rio de Janeiro 2012.Ano passado, levei meus 
alunos do Ensino Fundamental II e foi uma experiÃªncia muito gratificante!Que 
tal, caros colegas professores, que participarÃ£o do curso no Museu de Arte, 
depois do mergulho no MAR*, uma imersÃ£o na arte que estÃ¡ no Rio?

[*] MAR - Museu de Arte do Rio

ArtRio 2012 "vai reunir em quatro armazÃ©ns e um anexo do PÃ-er MauÃ¡, o acervo 
de quase uma centena de galerias nacionais e estrangeiras com trabalhos que 
abrangem desde a arte moderna atÃ© novÃ-ssimas obras de arte contemporÃ¢nea - 
muitas delas inÃ©ditas. SÃ£o aproximadamente 13.000m2 de Ã¡rea de feira, com 
6.900 m2 voltados para a arte internacional.

O Programa Panorama engloba as galerias jÃ¡ consagradas, com mais de cinco anos 
de existÃªncia, que tenham um papel atuante no mercado das artes. JÃ¡ o Programa
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Box, apresenta a ousadia e inovaÃ§Ã£o de galerias mais novas, que desenvolveram 
projetos artÃ-sticos inÃ©ditos, especialmente para a feira.

A mostra Solo Projects, que traz obras de uma dezena de renomados artistas 
internacionais, conta mais uma vez com a curadoria de Julieta GonzÃ¡lez (que jÃ¡
foi da Tate Modern, Museu Alejandro Otero de Caracas e Whitney Museum de Nova 
York) e Pablo LeÃ³n de La Barra (consultor de arte, galerista e curador atuante 
no mercado londrino).

[FOTO]

TambÃ©m em seu segundo ano, a mostra ArtRio Videos traz destaques das 
produÃ§Ãµes audiovisuais.

A feira ainda conta com EspaÃ§o Kids, oficina de artes para crianÃ§as, com 
coordenaÃ§Ã£o de Daniel Azulay; com a Livraria Blooks, onde sÃ£o realizados 
lanÃ§amentos de livros de arte e palestras gratuitas; pÃ³lo de alimentaÃ§Ã£o 
(com funcionamento atÃ© meia noite) e pockets shows com vista para o mar.

[...]
No Rio de Janeiro, a arte estÃ¡ em toda parte. Na arquitetura, na paisagem, no 
pÃ´r do sol. Nos prÃ©dios, galerias, museus, estÃ¡tuas de homenagens e 
esculturas de areia.
 
E o Movimento ArtRio vai abrir caminhos para levar atÃ© o carioca e seus 
visitantes, toda a arte que o Rio de Janeiro tem para mostrar.[...] O Rio Ã© 
arte. O tempo todo. Em toda parte."[2]

Veja mais sobre a Feira no portal ArtRio [2].

[FOTO]

Quando?
13 a 16 de setembro de 2012 (aberta ao pÃºblico em geral).

Onde?
Pier MauÃ¡, Armazens 2, 3, 4 e 5
Avenida Rodrigues Alves, 10
PraÃ§a MauÃ¡ - Rio de Janeiro - Brasil.

Ingressos: R$ 30 e R$ 15* (*meia entrada: estudantes, menores de 21 anos e 
maiores de 60 anos, mediante apresentaÃ§Ã£o de documento com foto).

REFERÃŠNCIAS:

 1 - Imagens: Ãlbum do Facebook ArtRio Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea
do Rio de 
Janeirohttp://www.facebook.com/pages/ArtRio-Feira-Internacional-de-Arte-Contempo
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r%C3%A2nea-do-Rio-de-Janeiro/272198323870

2 - Portal ArtRiohttp://www.artrio.art.br/movimento/

3 - Uma postagem interessante: "O shopping das obras-primas", por Rafael 
Teixeira http://vejario.abril.com.br/edicao-da-semana/artrio-700698.shtml

4 - Uma postagem sobre a participaÃ§Ã£o de alunos da rede na ArtRio 2011: 
Rioeduca Net - A revoluÃ§Ã£o Acontece: "Alunos da Rede Monitores na ArtRio: I 
Feira Internacional de Arte ContemporÃ¢nea do Rio", por Imaculada ConceiÃ§Ã£o 
ManhÃ£es Marins:http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1549

5 - Outras postagens neste blog, ConexÃ£o das Artes SME-RJ, sobre a ArtRio: 
http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/search/label/ArtRio

Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-portinari-arte-e-meio-ambiente.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Portinari, Arte e Meio Ambiente

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Caros colegas, dia 20 de setembro de 2012, inaugura uma exposiÃ§Ã£o de grande 
interesse para nÃ³s, arte-educadores: PORTINARI, ARTE E MEIO AMBIENTE (de 20 de 
setembroa 16 de dezembro de 2012), onde serÃ£o apresentadas 28 rÃ©plicas das 
obras de CÃ¢ndido Portinari. Paralelamente, haverÃ¡ Oficinas de Arte e 
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EducaÃ§Ã£o (sÃ¡bados e domingos: 11h, 15h, 17h) e Curso para Professores (2 de 
outubro e 6 de novembro: 9h Ã s 12h), na Casa da CiÃªncia da UFRJ(ver endereÃ§o 
abaixo).O objetivo Ã© despertar nos visitantes "a reflexÃ£o sobre a necessidade 
de cuidarmos do ambiente em que vivemos em sua completude, com suas cores, 
formas, paisagem e seres." InscriÃ§Ãµes antecipadas pelo telefone: (21) 
2542-7494 (de segunda Ã  sexta, de 11h Ã s 17h), com Andreza Berti.

Na FEMACT Rio+20, conheci o material educativo da proposta, muito bom! 

clique no folder acima

Local: Casa da CiÃªncia - Rua Lauro Muller, 3, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ.

Contato: Andreza Berti

NÃºcleo de EducaÃ§Ã£o da Casa da CiÃªncia

UFRJ - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Tel/Fax: 55 (21) 2542-7494

http://www.casadaciencia.ufrj.br Twitter: @casadaciencia

Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
JÃ¡ estou inscrito Imaculada Con.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
workshop-para-professores-de-artes.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Workshop para Professores de Artes Visuais no MAR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Repassando...

Workshop para Professores de Artes Visuais no MAR-Museu de Arte do Rio

O workshop serÃ¡ realizado no Museu de Arte do Rio - PraÃ§a MauÃ¡, no dia 14 de 
setembro, Ã s 10h.

As inscriÃ§Ãµes dos interessados podem ser feitas atravÃ©s do email: 
eventos@frm.org.br ou pelos telefones 3232-8246 / 2293-6522.

[FOTO]

O MAR serÃ¡ instalado na PraÃ§a MauÃ¡, em dois prÃ©dios de perfis heterogÃªneos 
e interligados: o Palacete Dom JoÃ£o VI, tombado e eclÃ©tico, e o edifÃ-cio 
vizinho, de estilo modernista - originalmente um terminal rodoviÃ¡rio. O 
Palacete serÃ¡ inaugurado em novembro de 2012 e vai abrigar as salas de 
exposiÃ§Ã£o do museu. O prÃ©dio vizinho vai abrigar a Escola do Olhar - com 
abertura prevista para o inÃ-cio do ano letivo de 2013 - que serÃ¡ um ambiente 
para produÃ§Ã£o e provocaÃ§Ã£o de experiÃªncias, coletivas e pessoais, com foco 
principal na formaÃ§Ã£o de educadores da Rede PÃºblica de EducaÃ§Ã£o.

Nesse encontro serÃ£o apresentados o Museu (MAR), suas exposiÃ§Ãµes inaugurais e
as linhas de atuaÃ§Ã£o da Escola do Olhar. Os participantes receberÃ£o o Livro 
do Professor sobre o Rio de Janeiro e poderÃ£o conhecer melhor as proposiÃ§Ãµes 
dos materiais e suas possibilidades de atuaÃ§Ã£o junto aos alunos.

NOTAS:

InformaÃ§Ãµes enviadas peloprof. Jabim Nunes de Souza, do NÃºcleo de Arte Grande
Otelo/6ÂªCRE

Imagens: pesquisa Google

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Lindo! Estarei lÃ¡.
 <COMENTÃRIOS>
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Valeu, Jorge! Bom curso! :)

 <COMENTÃRIOS>
Para os que nÃ£o conseguiram se inscrever: esta serÃ¡ apenas uma apresentaÃ§Ã£o 
do Museu, em breve ocorrerÃ£o outros.

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-mostra-conexao-das-artes-sme-rj-chega.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Terceira EdiÃ§Ã£o da Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJchega agora, em 2012, a sua terceira ediÃ§Ã£o!

Diferente das Mostras anteriores, que se realizaram no Teatro Gonzaguinha, no 
Centro de Artes Calouste Gulbenkian, o evento deste ano aconteceu no EspaÃ§o do 
Servidor, tÃ©rreo da Prefeitura do Rio (PCRJ), no dia 29 de outubro de 2012, com
apresentaÃ§Ãµes dos trabalhos de mÃºsica, teatro e artes visuais realizados 
pelos arte-educadores da rede e seus alunos.

A seguir, alguns registros da inauguraÃ§Ã£o (o acervo de fotos Ã© dos 
professores Bruno Bentolilae Luciana Lima, ambos do NÃºcleo de Arte Grande 
Otelo, 6ÂªCRE).

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

NOTAS:

(1)*A sigla "SME-RJ" Ã© para distinguir de um outro evento importante das artes 
visuais, tambÃ©m chamado "ConexÃ£o das Artes", da FUNARTE.

(2) Ver ainda tag "MostraConexÃ£o das Artes SME-RJ" para conhecer as Mostras dos
anos 
anteriores:http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/search/label/Mostra%20C
onex%C3%A3o%20das%20Artes%20SME-RJ

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns a todos pelo belÃ-ssimo trabalho e um especial parabÃ©ns pelo Monstro 
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do Manguezal, da minha querida amiga Norah.
Ana Alvarenga

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bispo-do-rosario-visita-em-rondon.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Arthur Bispo do RosÃ¡rio visita a E.M. Rondon: ExperiÃªncias no Ensino da Arte 
VI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! 
Compartilhando este vÃ-deo que a professora Lucia Menz me enviou, com as 
experiÃªncias que seus alunos da E.M. Rondon viveram ao entrar em contato com a 
obra de Arthur Bispo do RosÃ¡rio (1911-1989*)...

Arthur Bispo do RosÃ¡rio foi um artista que produziu as suas obras na maioria em
bordados que revelavam o seu mundo, as suas vivÃªncias e as suas experiÃªncias. 
Assim, apÃ³s os alunos conhecerem a obra, criaram imagens em suas camisetas, 
atravÃ©s de umdiÃ¡rio de imagens e palavras. Saiu um trabalho terapÃªutico, pois
alguns trouxeram para as camisetas experiÃªncias significativas de suas vidas. 
Na mostra de Arte que acontecerÃ¡ em breve, haverÃ¡ um desfile com estes 
trabalhos. Adorei a experiÃªncia!

...escreveu a professora Luciana Menz, no seu Ã¡lbum "Projeto: 'De Artista e 
Louco Todo Mundo tem um Pouco'", do Facebook, em 2 de setembro de 2012.

A Mostra na escola acontecerÃ¡ no dia 5 de novembro! Mais um trabalho em arte 
educaÃ§Ã£o inspirador, muito bom!
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"Este vÃ-deo mostra o trabalho realizado sobre o artista Arthur Bispo do 
RosÃ¡rio pelos alunos da Escola Municipal Rondon, RJ, com a orientaÃ§Ã£o da 
professora de Artes PlÃ¡sticas Luciana Menz. Arthur Bispo do RosÃ¡rio produziu 
um conjunto de obras dentro da ColÃ´nia Juliano Moreira, reconstruindo um novo 
mundo, atravÃ©s do registro de seus conteÃºdos interiores na configuraÃ§Ã£o de 
imagens criadas com restos de materiais e transformados em obras de Arte. Os 
alunos, conhecendo o processo do artista, foram orientados a transformar suas 
blusas, por meio do desenho, da pintura e da assemblagem, contanto como num 
diÃ¡rio de imagens e palavras suas experiÃªncias de vida, seus gostos, seus 
interesses, registrando assim suas identidades nas blusas que eles prÃ³prios 
desfilaram. Como alguns alunos nÃ£o tiveram a autorizaÃ§Ã£o de imagem cedida, 
seus colegas desfilaram em seus lugares. Assim foi formado este clipe, com o 
fundo musical: Ã‰ Preciso Saber Viver, mÃºsica de Roberto Carlos e 
interpretaÃ§Ã£o de TitÃ£s". 
[texto que acompanha o vÃ-deo no YouTube]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Arthur Bispo do RosÃ¡rio e uma de suas obras
[FOTO]

NOTAS:

(1) InformaÃ§Ãµes sobre Arthur Bispo do RosÃ¡rio: (*)EnciclopÃ©dia ItaÃº 
Cultural:http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?
fuseaction=artistas_biografiacd_verbete=568

(2) VÃ-deo "Arthur Bispo do RosÃ¡rio na 30Âª Bienal Internacional de Artes de 
SÃ£o Paulo", Revista Ã‰poca 
online:http://globotv.globo.com/editora-globo/revista-epoca/v/arthur-bispo-do-ro
sario-na-30a-bienal-internacional-de-artes-de-sao-paulo/2117161/

(3) Blog "@rtes Visua@s", da profÂª Luciana Menz (E.M. 
Rondon):http://artesvisuaislucianamenz.blogspot.com.br/

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-educacao-viajando-com-o-cinema.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineclube EducaÃ§Ã£o: Viajando com o Cinema!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores!

Repassando e-mail de Luciana Bessa, professora da GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o
da SME-RJ, responsÃ¡vel pelo Projeto Cineclube nas Escolas...

Prezados Professores,

Ã‰ com alegria que oProjeto Cineclube nas Escolasconvida para a segunda sessÃ£o 
do programa "Cineclube EducaÃ§Ã£o - Viajando com o Cinema", no Oi Futuro 
Ipanema, no dia31de outubro, quarta-feira, Ã s 18h30. Nesse dia, haverÃ¡ uma 
sessÃ£o exclusiva do filme"O Garoto de Bicicleta" ["Le Gamin au vÃ©lo"], dos 
irmÃ£os Jean-Pierre e Luc Dardenne, para professores da Rede PÃºblica Municipal 
do Rio de Janeiro.
ApÃ³s o filme haverÃ¡ debate com crÃ-tico de cinema Rodrigo Fonseca.
A sessÃ£o Ã©GRATUITA, e para garantir o seu lugar basta enviar um email 
paraagendamento@cineduc.org.brcom os dados:

Nome completo:

Disciplina:

Escola:

Email:

Telefone:
O agendamento nÃ£o Ã© obrigatÃ³rio e a lotaÃ§Ã£o estÃ¡ sujeita a capacidade da 
sala (120 lugares).
[FOTO]
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O filme "O Garoto de Bicileta" conta a histÃ³ria de Cyril Catoul (Thomas Doret),
11 anos, que tem um objetivo: encontrar o pai, que o deixou em um orfanato. Por 
acaso ele conhece Samantha (CÃ©cile de France), a administradora de um salÃ£o de
cabeleireiro, que permite que o garoto passe os fins de semana com ela. 
Entretanto, Cyril nÃ£o consegue reconhecer o carinho com o qual Ã© tratado por 
Samantha, graÃ§as Ã  raiva que sente por ter sido abandonado pelo pai.

Ã‰ o 4Âº filme dirigido pelos irmÃ£os Luc e Jean-Pierre Dardenne a ser premiado 
no Festival de Cannes. Os demais foramRosetta(1999) eA CrianÃ§a(2005), ambos 
ganhadores da Palma de Ouro, eO SilÃªncio de Lorna(2008), que venceu o prÃªmio 
de melhor roteiro. Outra curiosidade sobre esse filme foi que ele esteve na 
abertura da Mostra de Cinema de SÃ£o Paulo de 2011.
Tome Nota!
Filme: O Garoto de Bicicleta

Oi Futuro Ipanema(ao lado do metrÃ´)

Rua Visconde de PirajÃ¡, 54, 3Âº andar - Ipanema - Rio de Janeiro / RJ

Capacidade da sala: 120 lugares

Esperamos vocÃª lÃ¡!

Luciana Bessa - GerÃªncia de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o SME-RJ

[FOTO]

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-da-animacao.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Hoje, 28 de outubro, Dia Internacional da AnimaÃ§Ã£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Dia Internacional da AnimaÃ§Ã£o Ã© comemorado em 28 de outubro, pois foi nesse
dia que, "em 1892, Emile Reynaud realizou a primeira projeÃ§Ã£o de seu teatro 
Ã³ptico no Museu Grevin, em Paris. O evento marcou a primeira exibiÃ§Ã£o 
pÃºblica de imagens animadas do mundo. E tudo isso ainda trÃªs anos antes da 
invenÃ§Ã£o do cinematÃ³grafo" (ver mais a respeito no blog do Anima 
Mundi:http://blog.animamundi.com.br/dia-internacional-da-animacao/)!

VINHETA DO DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÃ‡ÃƒO

[FOTO]

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
metropolitan-museum-of-art-catalogos.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Metropolitan Museum of Art - CatÃ¡logos para Download Gratuito

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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OlÃ¡, colegas arte-educadores!

Compartilhando uma dica super legal que recebi da profÂªJosefa Ribeiro...

O Metropolitan Museum of Art disponibilizou seus catÃ¡logos a partir de 1964 
para download gratuito!

Ã‰ sÃ³ clicar no link e escolher a publicaÃ§Ã£o: 
http://www.metmuseum.org/metpublications

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-conexao-das-artes-sme-rj-2012.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 27 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores!

Repassando o convite da Mostra de Artes da rede Municipal do Rio de Janeiro 
(informaÃ§Ãµes enviadas pela profÂª FÃ¡tima Cunha, GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da 
SME-PCRJ):

A Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ deste ano acontece no EspaÃ§o do Servidor, no
tÃ©rreo da Prefeitura do Rio, com apresentaÃ§Ãµes de mÃºsica, teatro e artes 
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visuais. Abertura nesta 2Âªfeira, dia 29 de outubro de 2012, Ã s 14 horas.

ConheÃ§am o trabalho dos alunos e arte-educadores de nossa rede!

[FOTO]

Trabalhos dos alunos da profÂª Luciana Lima, do NÃºcleo de Arte Grande 
Otelo/6ÂªCRE-RJ, da oficina itinerante na Escola Municipal Maurice Maeterlinck, 
apresentados na Arena Cultural Jovelina PÃ©rola Negra
[FOTO]

Trabalho dos alunos do prof. Jabim Nunes de Souza, que participou da Mostra 
Extensividades (clique aqui para ver mais) e que estarÃ¡ representando o NÃºcleo
de Arte da 6Âª CRE na Mostra ConexÃ£o das Artes SME-RJ 2012

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
musical-no-nucleo-de-arte-grecia.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 27 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Musical no NÃºcleo de Arte GrÃ©cia 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores!

No grupo dos Professores da PCRJ, do Facebook, soube pelo post de Dolores Delrio
que o NÃºcleo de Arte GrÃ©cia (situado na E.M. GrÃ©cia) estarÃ¡ apresentando um 
musical (ver cartaz acima).
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PrÃ¡tica de montagem com os alunos da Oficina de Teatro, DanÃ§a e MÃºsica. 
DireÃ§Ã£o: PatrÃ-cia Alves.

Telefone para as escolas interessadas em agendar: (21)3458-2421

[FOTO]

NOTA:

Link do post no 
Facebook:https://www.facebook.com/groups/professores.pcrj.sme/permalink/43046230
3683754/

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-trabalho-de-nossas-escolas-na-2.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Trabalho de Nossas Escolas na 2Âª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim 
VenÃ¢ncio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OlÃ¡, colegas arte-educadores!

Recebi um novo e-mail da profÂª Luciana Bessa, da GerÃªncia de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o
SME-RJ, responsÃ¡vel pelo Projeto Cineclube nas Escolas, e quero compartilhar 
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com vocÃªs...

O Projeto Cineclube nas Escolas tem o prazer de divulgar...
Seis escolas tÃªm produÃ§Ãµes exibidas na
2a. Mostra de Audiovisual Estudantil Joaquim VenÃ¢ncio

Evento conta, ainda, com mesas-redondas que irÃ£o discutir a relaÃ§Ã£o cinema e 
educaÃ§Ã£o
Nos dias 22 e 23 de outubro serÃ¡ realizada a 2a. Mostra de Audiovisual 
Estudantil Joaquim VenÃ¢ncio, na Fiocruz. Este ano, seis escolas da rede 
pÃºblica municipal do Rio de Janeiro terÃ£o suas produÃ§Ãµes exibidas para o 
pÃºblico.
OProjeto Cineclube as EscolasfarÃ¡ parte da mesa-redonda "CrÃ-tica da 
cultura,imagem eeducaÃ§Ã£o", no dia 22/10 (2a. feira), Ã s 14h, junto com outras
propostas na Ã¡rea do audiovisual apresentadas pelas professoras Adriana 
Fresquet (UFRJ) e Roberta Lobo (UFFRJ).
O evento serÃ¡ realizado no auditÃ³rio Joaquim Alberto Cardoso de Melo, na 
Escola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio (EPSJV/Ficoruz).
O endereÃ§o Ã©Av. Brasil - 4365 - Maguinhos - Rio de Janeiro. InformaÃ§Ãµes pelo
telefone: (21)3865.9797.
Confira, abaixo, a programaÃ§Ã£o:

Dia 22/10 -MESA DE ABERTURA | 9:30h Ã s 10h
Gregorio GalvÃ£o de AlbuquerqueCoordenador da Mostra Audiovisual Estudantil 
Joaquim VenÃ¢ncio (EPSJV/FIOCRUZ)Bete Bullara CINEDUC e Mostra GeraÃ§Ã£oEquipe 
da 2Âª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim VenÃ¢ncio NUTED

 EXIBIÃ‡ÃƒO DE VÃDEOS | 10h Ã s 12:30h
VÃ-deos produzidos por escolas de ensino fundamental e mÃ©dio Mediadores: Jean 
Costa, Marina de Freitas Garcia e Mariana Siracusa (EPSJV/FIOCRUZ)
ALIENADOEscola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio

 DIFERENTE SIM, E DAÃ?Escola Municipal Professor Vieira Fazenda - Barra de 
Guaratiba

DO QUE NÃƒO VEMOS...ColÃ©gio de AplicaÃ§Ã£o - UFRJ

LUTAR, LUTAR E LUTARColÃ©gios Estaduais Collechio; HÃ©lio Peregrino ; Moacyr 
Padilha

OS LOIROS DO BANHEIROEscola Municipal Beneventura Ribeiro

VERMELHOEscola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio

MESA REDONDA | 14h Ã s 17:30hCrÃ-tica da cultura, Imagem e EducaÃ§Ã£oMediador: 
GregÃ³rio GalvÃ£o de Albuquerque (EPSJV/FIOCRUZ)
EXIBIÃ‡ÃƒO DE FILMES E DEBATE| 18:30h Ã s 22hDebate com Diretor "Zeca 
Ferreira"Mediador: Marina Garcia(EPSJV/FIOCRUZ)

 Dia 23/10 -EXIBIÃ‡ÃƒO DE VÃDEOS | 9:00h Ã s 12:30h

Página 1481



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

VÃ-deos produzidos por escolas de ensino fundamental e mÃ©dio Mediadores: Jean 
Costa, Marina de Freitas Garcia e Mariana Siracusa (EPSJV/FIOCRUZ)
A ÃšLTIMA CRÃ”NICAEscola Municipal Rose Klabin

ANTIGAS NAMORADASColÃ©gio Estadual D. Pedro II - PetrÃ³polis

CARTINI ANIMATIScuola Primaria Marconi di Roncaglia- ItÃ¡lia

CRÃ”NICAS DO ALL STAREscola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio

DROGAS NUNCA MAISNÃºcleo de Arte Avenida dos Desfiles

ESSE Ã‰ O MEU BARATOEscola Municipal Monteiro Lobato - Guaratiba

ESSE Ã‰ O NOSSO VIDIGALEscola Municipal Prefeito Djalma MaranhÃ£o

FOLLOW MEEscola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio

LUCEScuola Primaria Marconi di Roncaglia- ItÃ¡lia

 MENTE POLUÃDAAMDEM- AssociaÃ§Ã£o Mogicruzense para a Defesa da CrianÃ§a e do 
Adolescente - Mogi das Cruzes - SP

EXIBIÃ‡ÃƒO DE FILMES E DEBATE |
14h Ã s 17:30hDebate com Diretor "Nelson Pereira dos Santos"Mediador: Gregorio 
GalvÃ£o (EPSJV/FIOCRUZ)

 EXIBIÃ‡ÃƒO DE VÃDEOS |
18:30h Ã s 22h -VÃ-deos produzidos por EJAS Mediador: Moyses Gomes 
(EPSJV/FIOCRUZ)
Luciana Bessa
(Da Equipe da GerÃªncia de MÃ-dia-EducaÃ§Ã£o)
NOTA:

II Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim 
VenÃ¢ncio:http://www.epsjv.fiocruz.br/mostrajoaquimvenancio/

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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que-tal-levarem-os-seus-alunos.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professores, que tal levarem seus alunos para visitar exposiÃ§Ãµes de artes?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O cartaz acima Ã© o da prÃ³xima mega exposiÃ§Ã£o do CCBB-RJ
(enviado pela profÂª Tania Araujo)

OlÃ¡, colegas! Que tal levarem seus alunos para visitar exposiÃ§Ãµes de artes? 
Eu sei que a maioria jÃ¡ tem por hÃ¡bito incluir essas atividades extraclasse em
seus planejamentos; mas tambÃ©m sei que alguns nÃ£o o fazem pensando que Ã© 
muito mais difÃ-cil do que de fato Ã© conseguirem transporte gratuito!

Um dica de professora: o MAM-RJ, o CCBB-RJ, o Centro Municipal HÃ©lio Oiticica, 
o Museu do Pontaletc. costumam fornecer Ã´nibus para as visitas guiadas Ã s 
exposiÃ§Ãµes (e ainda: atividades interessantÃ-ssimas em seus setores 
educativos).

O MAM-RJ, por exemplo, solicita apenas que se envie um email (para 
educativo@mam.org.br) informando os seguintes dados:

Nome completo

Nome da escola/ instituiÃ§Ã£o

Cargo

E-mail

Telefone
Dia e horÃ¡rio de interesse para a visitaÃ§Ã£o...

O CCBB Educativo, que desenvolve visitas mediadas, aÃ§Ãµes educativas e eventos 
especiais voltados para famÃ-lias, grupos escolares, educadores, idosos, ONGs e 
pessoas com deficiÃªncia, idem, basta entrar em contato (telefone do setor 
educativo: 21 - 3808-2070 / 2254)! HÃ¡ igualmente Ã´nibus gratuito para as 
escolas pÃºblicas![*] O mesmo para o Centro de Arte HÃ©lio Oiticica, Museu do 
Pontal etc.![**]

Outra dica: caso nÃ£o consigam de imediato o agendamento, INSISTAM, liguem 
novamente, enviem novamente o e-mail, peÃ§am para incluir sua escola numa lista 
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de reserva (caso haja)... vale a pena!

[FOTO]

Acima, programaÃ§Ã£o de outubro/2012 do MAM-RJ
(por e-mail pelo Educativo MAM)
NOTA:

[*] Confiram a disponibilidade, pois hÃ¡ perÃ-odos em que, acredito que por 
falta de patrocinadores/investidores, o transporte gratuito fica suspenso em 
algumas instituiÃ§Ãµes.

[**]Para saberem mais sobre os contatos (e-mail, telefone, endereÃ§o etc.), 
cliquem nas imagens da coluna lateral (aqui, de no nosso blog ConexÃ£o das Artes
SME-RJ), onde estÃ£o os Ã-cones das instituiÃ§Ãµes (MAM, CCBB, Centro de Arte 
HO, Museu do Pontal, Caixa culturaletc.), e acessem os respectivos sites!Cito 
aqui as instituiÃ§Ãµes que jÃ¡ levei meus alunos com transporte fornecido pelas 
prÃ³prias. Mas certamente hÃ¡ outras, Ã© sÃ³ pesquisar! ;)

------ Vejam que material educativo interessante (sobre a nova exposiÃ§Ã£o do 
CCBB):http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/Impressionismo2012B.pdf

Boas artes! :)

Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
salve-floresta-experiencias-no-ensino.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"SALVE A FLORESTA!": EXPERIÃŠNCIAS NO ENSINO DA ARTE V
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! O professor Jabim Nunes de Souza, do NÃºcleo de 
Arte Grande Otelo/6ÂªCRE-RJ, enviou-me por e-mail um material muito interessante
e inspirador para nÃ³s, que lecionamos arte na escola, e por isso eu compartilho
aqui com vocÃªs.

Ã‰ sobre o trabalho que ele realizou este ano em sua oficina itinerante do 
NÃºcleo de Arte, que aconteceu na E.M. Alziro Zarur/6ÂªCRE-RJ.

Algumas das obras realizadas por seus alunos foram selecionadas para participar 
da II Mostra Extensividade SME-RJ 2012, que acontecerÃ¡ no dia 24 de outubro, no
saguÃ£o do Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio.

O texto a seguir Ã© de autoria do prÃ³prio professor Jabim. E as fotos sÃ£o dos 
professoresJabim Nunes e Simone Pereira.

[FOTO]

Estudos para as obras "Ã¡rvores"

PROJETO: SALVE A FLORESTA!

Por Jabim Nunes de Souza

Durante a oficina, buscamos proporcionar vivÃªncias significativas em arte, 
conduzimos a criaÃ§Ã£o, valorizaÃ§Ã£o e a articulaÃ§Ã£o do fazer e o conhecer 
para que realizassem suas produÃ§Ãµes , articulando a percepÃ§Ã£o, a 
imaginaÃ§Ã£o, a emoÃ§Ã£o, bem como a investigaÃ§Ã£o, a sensibilidade e a 
reflexÃ£o.

[FOTO]

Chamado de Rio+20, o encontro que marcou o vigÃ©simo aniversÃ¡rio da
 ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
 ocorrido na capital carioca em 1992.

Preocupados em equilibrar a relaÃ§Ã£o do ser humano com o meio ambiente,
 diminuindo as graves consequÃªncias que a exploraÃ§Ã£o dos recursos
 naturais pela sociedade vem causando ao planeta terra, como o
 aquecimento global, a poluiÃ§Ã£o dos rios, provocados pelo desmatamento
 de grandes Ã¡reas de florestas.
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[FOTO]
[FOTO]

Nas Ãºltimas dÃ©cadas, alguns artistas engajaram-se nessas questÃµes,
 buscam, por meio de seus trabalhos, chamar a atenÃ§Ã£o da sociedade para
 os riscos da destruiÃ§Ã£o da natureza.

NÃ³s da Oficina de Pintura/Escultura do NÃºcleo de Arte Grande Otelo-6Âª
 CRE, aproveitamos o tema, para aproximar a arte com a natureza.

A partir das exibiÃ§Ãµes de fotografias e vÃ-deos,nossos alunos
 conheceram Frans Krajcberg o polonÃªs, radicalizado Brasileiro engajado
 na causa da preservaÃ§Ã£o da natureza.

[FOTO]

Durante as aulas perceberam que o desenho: Ã© a arte de criar formas
 por meio de linhas ou traÃ§os sobre uma superfÃ-cie bidimensional,
 normalmente tendo como suporte o papel e escultura, Ã© a arte de
 representar algo em trÃªs dimensÃµes; largura, altura e profundidade.Viram que 
os materiais utilizados para realizar esculturas poderiam ser diversos, tais 
como; metal, mÃ¡rmore, argila, madeira, sucata, pedras,
 plÃ¡sticos, resina.

[FOTO]

Foram propostos estudos de Ã¡rvores a partir de desenhos. Descobriram
 vÃ¡rias possibilidades de esculpirem, em uma diversidade de materiais,
 escolhendo como elemento principal, o arame, por ser um material de
 bastante flexibilidade e que, quanto mais fino, mais fÃ¡cil de
 manuseÃ¡-lo. Durante o momento de criaÃ§Ã£o, alguns utilizaram atÃ© mesmo
 galhos secos, na composiÃ§Ã£o de suas obra e para copa das Ã¡rvores,
 aplicaram sacolas de mercado nas suas mais variadas cores e, com ajuda
 de um aquecedor elÃ©trico, fizemos o derretimento das sacolas,
 obedecendo as cores dos projetos originais criados por
 eles,reaproveitaram recipientes plÃ¡sticos para base das Ã¡rvores, como
 vasilhame de cloro, desinfetante e amaciante.

[FOTO]

Prof. Jabim Nunes e seus alunos da E.M. Alziro Zarur

Para nossa surpresa e alegria, eles ficaram muito entusiasmados!
 Pesquisaram, criaram e deram formas ao tema! O resultado estÃ¡ aÃ-! Para
 vocÃªs apreciarem!

Jabim Nunes de Souza
[FOTO]

Página 1488



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

NOTAS:
(1) Postagens afins: ExperiÃªncia no Ensino da Arte 
II:http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2011/02/experiencias-no-ensino-
da-arte-ii.htmle NÃºcleo de Arte 6ÂªCRE-RJ: Nova 
Sede:http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/04/nucleo-de-arte-da-6cr
e-em-nova-sede.html

(2) Blog do NÃºcleo de Arte Grande Otelo 
6ÂªCRE-RJ:http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com.br/

(3) PÃ¡gina da E.M. Alziro Zarur no 
Facebook:https://www.facebook.com/escolamunicipalalziro.zarur

(4) Blog da E.M. Alziro 
Zarur:http://alzirozarurnarede.blogspot.com.br/2012/10/maratona-de-historias.htm
l?spref=fb

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
africaum-continente-ser-desvendado.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 8 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ExperiÃªncias no Ensino da Arte VII: Ãfrica, um Continente a ser Desvendado: 
Cores, Formas e Estampas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! Dando continuidade Ã s postagens sobre as 
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"experiÃªncias no ensino da arte" (ver tag "ExperiÃªncias em Arte-educaÃ§Ã£o"- 
clique aqui), apresento agora uma das belas e interessantes propostas de 
trabalho da professora de artes visuais de nossa rede, Luciana Lima, realizado 
na E.M. Comandante Arnaldo Varella,6ÂªCRE-RJ, "Cores, Formas e Estampas da 

 Africa", de acordo com o PPP da escola para o ano de 2012, "Ãfrica: um 
Continente a ser Desvendado".

[FOTO]

A professora Luciana contou ter iniciado este trabalho incentivando seus alunos 
a pesquisarem o tema na internet, livros e revistas.

A prÃ³xima etapa consistiu na pesquisa de imagens de paisagens, estampas de 
animais e outros motivos referentes Ã  cultura africana.

Uma vez escolhidas as imagens a serem trabalhadas, os alunos as desenharam e 
pintaram com tinta guache, primeiro em cartolina, depois em papelÃ£o de grandes 
dimensÃµes."Foi realizada uma campanha de doaÃ§Ã£o de papelÃ£o", diz Luciana. 
"Solicitamos que fossem, de preferÃªncia, as embalagens de televisÃ£o e de 
geladeira, por serem bem grandes".

AlÃ©m de composiÃ§Ãµes livres, os alunos desenharam ainda silhuetas de animais 
da fauna africana, como leÃ£o, macaco, elefante, girafa, rinoceronte, entre 
outros, e, sobre estes recortes, colaram materiais diversos (papÃ©is, 
ilustraÃ§Ãµes de revistas, panos etc.) com estampas africanas.

Pesquisaram ainda panos e papÃ©is com motivos que imitavam peles de animais da 
regiÃ£o e com este material criaram cortinas etc.

[FOTO]

A seguir, um vÃ-deo da Festa Cultural realizada na escola E.M. Comandante 
Arnaldo Varella, no dia 14 de setembro de 2012, onde foram expostos os trabalhos
e realizado um desfile de beleza negra.

 [VÃDEO]

AlÃ©m de lecionar na E.M. Comandante Arnaldo Varella, a professora Luciana 
realiza oficinas no NÃºcleo de Arte Grande Otelo, 6ÂªCRE-RJ, cujoprojetodeste 
ano,"Grande Otelo-Grandes Nomes",homenageou as obras dos artistas Romero Britto 
(cliquem aqui) e Mauricio de Sousa (cliquem aqui).

 Na sequÃªncia, imagens do trabalho sobre a Ãfrica enviadas pela professora 
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Luciana Lima para serem aqui compartilhadas... Confiram!

Pintura Ã  guache sobre papel

[FOTO]
Silhuetas de animais recortadas no papelÃ£o com sobreposiÃ§Ã£o de materiais 
diversos

[FOTO]
Cortina feita de tecidos com estampas que imitam peles de animais da fauna 
africana

[FOTO]
Guache sobre cartolina

[FOTO]
Guache sobre cartolina

[FOTO]
Guache sobre cartolina

[FOTO]
Silhueta de animal recortada no papelÃ£o e colagem de estampa de pele

[FOTO]
Silhueta de animal recortada no papelÃ£o e colagem de estampa

[FOTO]
Guache sobre cartolina

[FOTO]
Guache sobre cartolina

[FOTO]
Silhueta de animal recortada no papelÃ£o e colagem de imagens

[FOTO]
Desenho Ã  guache sobre cartolina

[FOTO]
Cestos de massa corrida forrados com tecido
(estampas de peles de animais da fauna do continente africano)
NOTA:

Visitem os blogs onde a professora Luciana Lima posta sobre o seu trabalho e 
conheÃ§am suas outras propostas em arte-educaÃ§Ã£o:
E.M. Comandante Arnaldo Varella (tag "Oficina de Arte e Tecnologia"): 
http://emcomandantearnaldovarella.blogspot.com.br/search/label/Oficina%20de%20Ar
te%20e%20Tecnologia
NÃºcleo de Arte Grande Otelo/6ÂªCRE-RJ (tag "Oficina de Arte e 
Tecnologia):http://nucleodeartegrandeotelo.blogspot.com.br/search/label/oficina%
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20de%20Arte%20e%20Tecnologia

CrÃ©dito das fotos: Luciana Lima

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, professora Imaculada! Sempre promovendo as Artes! VocÃª Ã© um anjo!

 <COMENTÃRIOS>
Seu trabalho com os alunos Ã© muito bom e inspirador, Luciana! Sou fÃ£! rs 
ParabÃ©ns! bjs! :)

 <COMENTÃRIOS>
Muito inspirador realmente, parabÃ©ns Luciana!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inaugura-amanha-artigo-rio-feira-de.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Inaugura Hoje:  Artigo Rio - Feira de Arte ContemporÃ¢nea

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Inaugura esta semana, 4Âª-feira, dia 07 de novembro, Ã s 17 horas, ARTIGO - 
Feira de Arte ContemporÃ¢nea Artigo Rio, no Centro de ConvenÃ§Ãµes Sul America, 
rua Paulo de Frontin 1, Cidade Nova, Centro do Rio.Curadoria do artista visual 
Alexandre Muricci.A visitaÃ§Ã£o vai do dia 08 a 11 de novembro de 2012.Mais de 
1500 obras de arte com preÃ§os acessÃ-veis: obras a partir de 300 
Reais![*3]Ainda assim nÃ£o podem comprar, caros colegas, arte-educadores? Sem 
problemas, de qualquer modo, vale a pena visitar a Feira e ver o que os artistas
contemporÃ¢neos estÃ£o aprontando de novo por aÃ-... ;-)
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

COMO CHEGAR?[FOTO]
cliquem na imagem acima
[FOTO]

NOTAS:
(1) Assistam ao vÃ-deo: "Curadores organizam feiras com obras de arte a preÃ§os 
mais 
atraentes":http://globotv.globo.com/globo-news/conta-corrente/t/todos-os-videos/
v/curadores-organizam-feiras-com-obras-de-arte-a-precos-mais-atraentes/2199037/
(2) As imagens retirei da pÃ¡gina da Artigo Rio - Feira de Arte ContemporÃ¢neano
Facebook:https://www.facebook.com/artigorio

(3*) Num artigo do jornal de hoje, dia em que digito esta nota (07/11/2012), hÃ¡
um novo valor mÃ-nimo para aquisiÃ§Ã£o de uma obra na Feira R$ 0,50 - agora nÃ£o
tem mais desculpa... ;-)

[FOTO]

Postado por: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-olhos-negros-so-ate-este-domingo.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra Olhos Negros: SÃ³ AtÃ© Este SÃ¡bado! NÃ£o Percam!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Página 1496



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

[FOTO]
"Quero sinceramente levar meu irmÃ£o negro ou brancoa sacudir energicamente
o lamentÃ¡vel uniforme tecido durante sÃ©culos de incompreensÃ£o"(Frantz Fanon)

SÃ³ atÃ© este sÃ¡bado, 1/12/2012, a Mostra Olhos Negros: o Cinema Negro Feito 
por Cineastas de Qualquer Etnia. NÃ£o percam!
Acontecendo agora!
(sexta-feira, 30/11/2012)[FOTO]

"Dois cineastas que servem de referÃªncia para as novas geraÃ§Ãµes, pela coragem
de dirigir longas-metragens sobre a questÃ£o racial numa Ã©poca em que isso era 
tabu, principalmente porque feitos pelo olhar de homens negros. WALDIR ONOFRE em
1975, com Aventuras Amorosas de um Padeiro, e ANTONIO PITANGA em 1978, com Na 
Boca do Mundo. Filmes que foram sucessos de bilheteria por serem populares, mas 
que navegaram contra as marÃ©s do mercado que exigia filmes fÃ¡ceis e de 
tÃ-tulos de duplo sentido. Criaram obras Ãºnicas, singelas, que sÃ£o parte da 
HistÃ³ria do Cinema Brasileiro. Que ultrapassam os obstÃ¡culos de seu tempo e 
mergulham na incompreensÃ£o histÃ³rica (e velada) entre as etnias, persistente 
atÃ© os dias de hoje. Provocaram na sociedade ainda mais racista e elitista da 
dÃ©cada de 1970 alvoroÃ§o e reflexÃ£o. Seus amigos, membros das equipes e 
elencos, e familiares aqui estarÃ£o, na MOSTRA OLHOS NEGROS IV, para prestigiar 
estes dois pioneiros"[texto extraÃ-do da pÃ¡gina do evento no Facebook, cliquem 
aqui].

AMANHÃƒ, NO ENCERRAMENTO DA MOSTRA (01/12/2012)

Ã s 14:00h:Homenagens a convidados especiais;

Ã s 15:00: Os curtas, 10 CENTAVOS, de CÃ©sar Fernando de Oliveira, 19 min 
(Livre) e APOCALIPSE NO ALEMÃƒO, de Alberto Dias, 6 min (Livre);

Ã s 16:00: CAPITÃƒES DA AREIA, de Cecilia Amado e Guy GonÃ§alves, 90 min (14 
Anos); Debate com os diretores;

Ã s 17:00 (Sala 2): NEGUINHO E KIKA de Luciano Vidigal, 18 min (14 Anos);

Ã s 18:00:SENHOR DO LABIRINTO, de Geraldo Motta e Gisella de Mello, 88 min, (14 
Anos) .

[FOTO]
Cartaz da programaÃ§Ã£o de ontem, dia 29/11/2012

TEXTO DE APRESENTAÃ‡ÃƒO DA MOSTRAOLHOS NEGROS IV (cliquem aqui para ler o texto 
completo):

"[...]Na Mostra Olhos Negros IV em 2012, estÃ£o sendo trazidos mais filmes 
farÃ³is para o campo da reflexÃ£o.[...]
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AlÃ©m de valorizar o debate apÃ³s as exibiÃ§Ãµes, e de exibir de forma eclÃ©tica
os bons filmes sobre a temÃ¡tica negra de quaisquer diretores, independentemente
de sua cor de pele, em 2012, hÃ¡ tanto filmes que tiveram espaÃ§o nos cinemas 
comerciais quanto filmes que foram feitos por cineastas jovens nas comunidades.

Autores negros geraram Ã³timas obras audiovisuais, como "O Triste Fim de 
Policarpo Quaresma", escrita por Lima Barreto. Autores brancos geraram Ã³timas 
obras audiovisuais como "Xica da Silva" e "Ganga Zumba" (alÃ©m de "Carlota 
Joaquina"), todos escritas por JoÃ£o FelÃ-cio dos Santos. Frantz Fanon, um dos 
maiores pensadores do posicionamento dos negros frente aos brancos e vice-versa 
disse em seu livro "Pele Negra: MÃ¡scaras Brancas": "esta obra Ã© um estudo 
clÃ-nico. Acredito que aqueles que com ela se identificarem terÃ£o dado um passo
Ã  frente. Quero sinceramente levar meu irmÃ£o negro ou branco a sacudir 
energicamente o lamentÃ¡vel uniforme tecido durante sÃ©culos de incompreensÃ£o".
Fanon falou isso na dÃ©cada de 1960 quando Lula era um adolescente aqui no 
Brasil, e Barack Obama, um guri no HavaÃ-. Mas parece que poucos professores e 
pais leram os livros de Fanon, e mesmo com uma Lei Federal obrigando a inclusÃ£o
da cultura afrobrasileira no currÃ-culo escolar, pouco tem sido feito neste 
sentido.

O que aprendemos na Escola sobre os reis do Congo, as rainhas da NigÃ©ria? O que
 nossos jovens de hoje em dia sabem da realeza e dos costumes da Ãfrica? Da 

cultura Bantu e de tantas outras que influenciaram a nossa? Inclusive das 
culturas que influenciaram a cultura africana, lÃ¡, atravÃ©s dos vÃ¡rios 
sÃ©culos de invasÃµes e colonizaÃ§Ãµes que tentaram sufocar costumes e 
religiosidades tradicionais?

Ã‰ nesta missÃ£o que a MOSTRA OLHOS NEGROS se inseriu. Assim como tem percebido 
que tambÃ©m hÃ¡ os que cometem equÃ-vocos, seja pelo racismo ou pelo 
auto-racismo de autores tanto como o branco e eugenista Monteiro Lobato, quanto 
o negro que nÃ£o se aceitava negro, Machado de Assis. O debate ocorre apÃ³s a 
exibiÃ§Ã£o do filme que provoque a reflexÃ£o sobre determinado tema.

Como nas demais ediÃ§Ãµes, o Ponto de Cultura Cinema Brasil estÃ¡ oferecendo 
ApresentaÃ§Ãµes ArtÃ-sticas antes das sessÃµes de abertura e encerramento e no 
dia de Zumbi.

Para encerrar, um pouco mais do Frantz Fanon: "ImpossÃ-vel ir ao cinema sem me 
encontrar. Espero por mim. No intervalo, antes do filme, espero por mim. Aqueles
que estÃ£o diante de mim me olham, me espionam, me esperam [...] Ontem, abrindo 
os olhos ao mundo, vi o cÃ©u se contorcer de lado a lado. Quis me levantar, mas 
um silÃªncio sem vÃ-sceras atirou sobre mim suas asas paralisadas. 
IrresponsÃ¡vel, a cavalo entre o Nada e o Infinito, comecei a chorar". Salve o 
negro Fanon. Salve JoÃ£o CÃ¢ndido, lÃ-der negro da Revolta que pÃ´s fim Ã  
Chibata na Marinha Brasileira. Salve a luta ainda atual, constante e incansÃ¡vel
dos irmÃ£os brancos e negros, pela construÃ§Ã£o de um futuro de igualdade racial
e compreensÃ£o."

PONTO DE CULTURA CINEMA BRASIL
MICROCINE CINEMABRASIL DE BONSUCESSO:

Página 1498



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

Av. Teixeira de Castro, 157, Bonsucesso, Rio de Janeiro. Telefone (21) 2290-4593

Facebook:http://facebook.com/microcinebonsucesso

Twitter: http://twitter.com/microcine_br

FANPAGE: http://facebook.com/mostraolhosnegros

EVENTO: http://facebook.com/events/266234520161475/

Vejam como chegar no site do Microcine Cinema 
Brasil:http://www.microcine.com.br/ e confirme jÃ¡ sua presenÃ§a no telefone 
(21) 2290-4593 ou pelo e-mail da foto.

Postado por Imaculada conceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ponto-em-movimento-e-gestao-pedagogica.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"Ponto em Movimento" e "GestÃ£o PedagÃ³gica do Ensino das Artes: Desafios e 
Propostas"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas! Repassando informaÃ§Ãµes do curso,"GestÃ£o PedagÃ³gica do Ensino 
das Artes: Desafios e Propostas", de interesse para nÃ³s, 
arte-educadores,gratuito, 50 vagas, e uma exposiÃ§Ã£o de artes de Renato 
Velasco, "Ponto em Movimento", a pedido da profÂª Jacqueline Mac-Dowell...
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Confiram no flyer a seguir para saber mais ou liguem para (21) 2215 0618.

[FOTO]

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-da-rede-participam-hoje-no.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professores da Rede Participam Hoje no MAM-RJ do II SeminÃ¡rio Internacional 
ReconfiguraÃ§Ãµes do PÃºblico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 II SEMINÃRIO INTERNACIONAL RECONFIGURAÃ‡Ã•ES DO PÃšBLICO: ARTE, PEDAGOGIA E 
PARTICIPAÃ‡ÃƒO

Os professores, Jorge Luis Monteiro PeÃ§anha, da E.M. EmÃ-lio Carlos, e Tereza 
Cristina Gil Mello, do NÃºcleo de Arte Copacabana, participam hoje, 09 de 
novembro de 2012, do II SeminÃ¡rio Internacional ReconfiguraÃ§Ãµes do PÃºblico, 
no MAM-RJ, apresentando o trabalho que realizam em suas unidades escolares de 
participaÃ§Ã£o em museus e demais espaÃ§os culturais da arte.

"O II SeminÃ¡rio Internacional ReconfiguraÃ§Ãµes do pÃºblico: arte, pedagogia e 
participaÃ§Ã£o dÃ¡ continuidade Ã  sua 1Âº ediÃ§Ã£o que reuniu em 2011 
colaboradores brasileiros e estrangeiros motivados pela busca por novas 
perspectivas acerca do papel pÃºblico dos museus de arte. [...]"continua... 
(cliquem aqui)

[FOTO]
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Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
Opa,boa tarde,Olha eu aqui denovo,blog muito bom,sempre que dÃ¡ passo por 
aqui,continua postando ai,quero ver isso aqui cada vez melhor,alguem ai sabe 
desse site http://www.rastreadorgps.org/ ? to querendo saber se Ã© bom,dizem que
rastrea carro,moto,pessoas atÃ©...alguem ja ouvir falar?abraÃ§os,bom trabalho ai
com o blog que ta fera!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
imperdivel-os-melhores-da-mostra-olhos.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 8 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ImperdÃ-vel! Os Melhores da Mostra Olhos Negros IV

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

|ESCOLAS PÃšBLICAS E ENTIDADES BENEFICENTES DO RIO DE JANEIRO, ATENÃ‡ÃƒO:

A Mostra Olhos Negros IV - o Cinema Negro Feito por Cineastas de Qualquer 
Etniaterminou no sÃ¡bado passado, mas quem nÃ£o conseguiu visitar, aproveite 
agoraOs Melhores da Mostra: de 08 a 29 de dezembro de 2012! ImperdÃ-vel!

Agendamentos para escolas pÃºblicas, ONGs, entidades beneficentes:Nancy Santos, 
pelo telefone (21) 9901-9633 ou pelo e-mail nancysantosmarins@yahoo.com.br

"O que aprendemos na escola sobre os reis do Congo, as rainhas da NigÃ©ria? O 
 que nossos jovens de hoje em dia sabem da realeza e dos costumes da Ãfrica? Da 

cultura Bantu e de tantas outras que influenciaram a nossa? Inclusive das 
culturas que influenciaram a cultura africana, lÃ¡, atravÃ©s dos vÃ¡rios 
sÃ©culos de invasÃµes e colonizaÃ§Ãµes que tentaram sufocar costumes e 
religiosidades tradicionais?

Ã‰ nesta missÃ£o que a MOSTRA OLHOS NEGROS se inseriu. Assim como tem percebido 
que tambÃ©m hÃ¡ os que cometem equÃ-vocos, seja pelo racismo ou pelo 
auto-racismo de autores tanto como o branco e eugenista Monteiro Lobato, quanto 
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o negro que nÃ£o se aceitava negro, Machado de Assis. O debate ocorre apÃ³s a 
exibiÃ§Ã£o do filme que provoque a reflexÃ£o sobre determinado tema." [fragmento
do texto de apresentaÃ§Ã£o da Mostra: para ler mais,cliquem aqui].

[FOTO]
Homenagem a Waldir Onofre
ProgramaÃ§Ã£o do ciclo MELHORES DA MOSTRA Olhos Negros IV
(de 8 a 29/12/2012)

Definida a programaÃ§Ã£o somente aos sÃ¡bados.
Nos outros dias da semana (manhÃ£ ou tarde) de 5 a 28/12, somente mediante
agendamento com escolas pÃºblicas ou entidades beneficientes, que podem
escolher qualquer dos filmes exibidos na Mostra OLHOS NEGROS IV e assistirem
NO MICROCINE de Bonsucesso em sessÃ£o fechada para a escola/instituiÃ§Ã£o.

A programaÃ§Ã£o completa dos filmes que foram exibidos na Mostra estÃ¡ em:
[FOTO]
http://www.cinemabrasil.org.br/e-folder.jpg(ou acessem a FANPAGE -cliquem 
aquiouaqui).

[FOTO]
Um dos cartazes de eventos da Mostra
SÃ¡bado - 08/12/2012

16:00h - FURICO E FIOFÃ“, de Fernando Miller, 8 min (12 Anos)
O DESPEJO OU...MEMÃ“RIAS DA GABIRU, de Sergio Glenes, 7 min (10 anos)
MEMÃ“RIAS DA CHIBATA, de Marcos ManhÃ£es Marins, 15 min (Livre)

17:00H - (SALA 2) RAÃ‡A HUMANA, de Dulce Queiroz, 40 min (10 anos)
(e debate sobre cotas, com o antropÃ³logo Robson de Paula)

18:00h - JARDIM DAS FOLHAS SAGRADAS, de Pola Ribeiro, 90 min (14 anos)

 SÃBADO - 15/12 (Encerramento dos Cursos 2012)

15:00 - filmes dos cursos 2012 e oficinas da mostra/entrega dos certificados

16:00 - CEM ANOS SEM CHIBATA em Full-HD de Marcos ManhÃ£es Marins, 52 min (12 
anos)
(Em dezembro faz 100 anos da absolviÃ§Ã£o de JoÃ£o CÃ¢ndido)
APOCALIPSE NO ALEMÃƒO, de Alberto Dias, 6 min (Livre)
AUTOESTIMA - EdnÃ©a Rubim, 12 min, (Livre)

17:00 - (Sala 2) DIA DE PRETO, de Marcial Renato, Daniel Mattos e Marcos Felipe,
85 min (14 Anos)
- foi lanÃ§ado durante a Mostra OLHOS NEGROS IV.

18:00H - 5 X PACIFICAÃ‡ÃƒO, de Luciano Vidigal, Rodrigo Felha, Cadu Barcellos e
Wagner Novais, 96 min (10 Anos)
- foi lanÃ§ado durante a Mostra OLHOS NEGROS IV.
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 SÃBADO - 22/12 (Festa de Natal do MICROCINE)

16:00H - TURMA DA MÃ”NICA, CINE GIBI NATAL de MaurÃ-cio de Souza, 90 min (Livre)

17:00H - (Sala 2) O SACI, de Rodolfo Nanni, 65 min (10 anos)
(debate sobre o racismo de Monteiro Lobato com um escritor/educador)

18:00H - CAPITÃƒES DA AREIA, de Cecilia Amado e Guy GonÃ§alves, 90 min (14 Anos)

[FOTO]
Um dos cartazes de eventos da Mostra

 SÃBADO - 29/12 (Ãšltima sessÃ£o do ano de 2012)

16:00H - 5 x FAVELA, AGORA POR NÃ“S MESMOS, de Cacau Amaral,
Cadu Barcellos, Luciana Bezerra, Manaira Carneiro, Rodrigo Felha, Wagner
Novais e Luciano Vidigal, 96 min (14 anos)

 17:00H - (SALA 2) JUÃZO, de Maria Augusta Ramos, 90 min (10 anos)
(debate sobre meninos negros e futuro com a Assistente Social Nancy Santos)

 18:00H - FALCÃƒO - MENINOS DO TRÃFICO, de MVBill e Celso Athayde, 58 min (14 
ANOS)

Facebook:http://facebook.com/microcinebonsucesso
Twitter:http://twitter.com/microcine_br
FANPAGE - FACEBOOK:http://facebook.com/mostraolhosnegros
EVENTO:http://facebook.com/events/266234520161475/

Acessem ainda nossa outra postagem no blog ConexÃ£o das Artes SME-RJ sobre a 
Mostra Olhos Negros IV (cliquem aqui).

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ola-colegas-arte-educadores-30-bienal.html
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 <TÃTULO>

CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 8 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Olhar de Sheila Leirner sobre a 30Âª Bienal Internacional de SÃ£o Paulo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

OlÃ¡, colegas, arte-educadores! A30Âª Bienal Internacional de SÃ£o Paulo 
-AIminÃªncia das PoÃ©ticas- termina domingo, 09 de dezembro de 2012! A mostra 
agradou a alguns, nÃ£o tanto a outros, divertiu a muitos e fez outros 
pensarem... Compartilho, aqui, uma interessante reflexÃ£o de Sheila Leirner, 
crÃ-tica de arte, brasileira, morando hÃ¡ alguns anos na FranÃ§a, e curadora de 
duas importantes Bienais de SÃ£o Paulo, as de 1985 - 18Âª Bienal - e 1987 - 19Âª
Bienal (acessema pÃ¡gina do grupo de Leirner no Facebook: "18Âª e 19Âª Bienal de
SÃ£o Paulo: eu estive lÃ¡!"). 
SEM OUSADIA , PELO CONFORTO

CrÃ-tica de Sheila Leirner originalmente
publicada no Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo em 4 de novembro de 2012.

ExposiÃ§Ã£o erra ao apostar em noÃ§Ãµes antigas e corriqueiras

30Âª Bienal de SÃ£o Paulo: A iminÃªncia das poÃ©ticas, FundaÃ§Ã£o Bienal, SÃ£o 
Paulo,
SP - 07/09/2012 a 09/12/2012

Paradoxalmente, a boa vontade com que a 30Âª Bienal de SÃ£o Paulo foi recebida
pelos brasileiros poderia ser explicada pelas mesmas reservas do crÃ-tico do
jornal Le Monde e dos artistas Gilbert e George: "A exposiÃ§Ã£o Ã© trivial, a
sua visita causa uma sensaÃ§Ã£o de familiaridade(...) temos a impressÃ£o de que
nada mudou nos Ãºltimos 30 anos". De fato, ao contrÃ¡rio da estimulante
Documenta (13) e da formidÃ¡vel Trienal de Paris deste ano, esta Ã© uma mostra
confortÃ¡vel, lisa e sem choque, com a sustentÃ¡vel leveza do dÃ©jÃ  vu e sem a
fricÃ§Ã£o que a descoberta provoca. SÃ³ pode agradar.

[FOTO]
Arthur Bispo do RosÃ¡rio, um dos artistas da 30Âª Bienal

A repercussÃ£o nacional parece nascer de um "consenso" construÃ-do mais
por uma vontade do que pela realidade. Contudo, o crÃ-tico francÃªs deixa claro
que a bienal Ã© "tristemente" trivial, que a sensaÃ§Ã£o de familiaridade
Ã© "menos reconfortante do que decepcionante"; e os artistas ingleses
acrescentam que "Ã© uma perda de tempo, todos estÃ£o apenas revivendo o
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passado; se fosse uma exposiÃ§Ã£o de 1971 seria muito boa".

A outra razÃ£o para a boa acolhida deste conjunto "passadista e
corriqueiro" e de seu programa e estrutura conceitual pretensiosos mas sem
grande imaginaÃ§Ã£o, talvez seja a condescendÃªncia com que se costuma julgar um
empreendimento
miraculado, sÃ£o e salvo da derrocada financeira que quase o impediu de se
realizar. Sobretudo num PaÃ-s onde a cultura nÃ£o Ã© um bem inato, precisa ser
defendido e adquirido com enorme esforÃ§o. DÃ¡ para entender, porÃ©m... adeus
objetividade!

O "conforto" tem um preÃ§o alto e aqui ele Ã© proporcional Ã  falta de
cumprimento da vocaÃ§Ã£o primordial da Bienal, que Ã© ser o verdadeiro 
barÃ´metro,
geralmente desconfortÃ¡vel, da situaÃ§Ã£o artÃ-stica internacional. O papel 
desta
"antifeira" tem a obrigaÃ§Ã£o de ser revelado nÃ£o apenas a partir da
reflexÃ£o sobre os caminhos artÃ-sticos, mas sobretudo da prÃ¡tica mesma de
tornÃ¡-los compreensÃ-veis para o pÃºblico.

[FOTO]
Sheila Leirner, numa foto de seu Facebook...

PÃºblico que, diga-se de passagem, no sÃ¡bado e domingo seguintes Ã  
inauguraÃ§Ã£o,
jÃ¡ estava reduzido a algumas dezenas de "gatos pingados". Ã‰ possÃ-vel
que os que comeÃ§avam a visita pelo terceiro andar, vissem o seu entusiasmo cair
proporcionalmente ao declive das rampas vazias. Por mais que estivessem
dispostos a compreender o que contemplavam e que percebessem as Ã³bvias 
relaÃ§Ãµes
entre as obras e algumas analogias de linguagem interessantes, a sua
curiosidade provavelmente era neutralizada pelo carÃ¡ter descritivo e
desapaixonado do percurso. Como se a sua trajetÃ³ria tivesse sido formada pela
acumulaÃ§Ã£o de um "especialista", mais com o objetivo de narrar ou
classificar exemplos do que de provocar vivÃªncias.

A pobre e exangue expografia acentua o olhar "cientÃ-fico" do
organizador. Sem energia, impacto e interpelaÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ compreensÃ£o para o
leigo, apenas absorÃ§Ã£o de informaÃ§Ãµes. Com exceÃ§Ã£o de algumas poÃ©ticas 
que
justificam o tÃ-tulo da mostra, simbolizadas pelo nÃºcleo Arthur Bispo do
Rosario. Mas este nÃ£o tem nenhuma relaÃ§Ã£o - como quer o curador - com o
formalismo e a elegÃ¢ncia enganosa do "estilo" Sheila Hicks de
tapeÃ§aria. Teria muito mais a ver com a experiÃªncia genuÃ-na de uma Eva Hesse.
A
mostra Bispo do RosÃ¡rio, ademais, nÃ£o possui o espaÃ§o que merece. EstÃ¡
espremida, num local exÃ-guo, onde nÃ£o se consegue distÃ¢ncia ou voltear as 
peÃ§as
extraordinÃ¡rias sem esbarrar em alguÃ©m.
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[FOTO]

Diante deste e de outros exemplos - como o desequilÃ-brio na maciÃ§a (e
excessiva) presenÃ§a fotogrÃ¡fica, o peso dado aos artistas mortos e/ou
histÃ³ricos (entre os quais Waldemar Cordeiro, com obras pouco representativas),
a falta de consistÃªncia da maior parte dos artistas contemporÃ¢neos -, a
hierarquia dos espaÃ§os, a distribuiÃ§Ã£o e o nÃºmero aleatÃ³rio de obras para 
cada
artista ficam ainda mais absurdos. Artistas manifestamente medÃ-ocres com
"minirretrospectivas" como se fossem "salas especiais",
artistas maiores jogados em Ã¡reas abertas e vice-versa. Ã‰ quase um feito: a
primeira vez que se vÃª uma graduaÃ§Ã£o e uma ordem distributivas sem sentido e
sem leitura. Ao contrÃ¡rio do que se afirmou, fora das relaÃ§Ãµes analÃ³gicas 
que
saltam Ã  vista, nÃ£o se percebe "autor e pensamento por trÃ¡s".

Centro. O grande equÃ-voco da 30Âª Bienal, no entanto, Ã© ter medo da
complexidade, nÃ£o se colocar dentro dos paradoxos do contemporÃ¢neo, nÃ£o 
aceitar
os rastos da ambiguidade e desconhecer totalmente o fascÃ-nio que pode exercer.
Pode-se dizer que LuÃ-s Perez Oramas Ã© o extremo oposto de Okwui Enwezor ou de
Carolyn Cristov-Bakargiev. O erro desta Bienal Ã© nÃ£o tomar em conta a 
evoluÃ§Ã£o
do mundo da arte de um Ã¢ngulo alÃ©m da prÃ³pria criaÃ§Ã£o, aquele que Ã©
simplesmente lÃ³gico do ponto de vista da geopolÃ-tica e da geografia dos 
poderes
e das trocas.

[FOTO]

A noÃ§Ã£o de centro na arte, que durante muito tempo foi essencial, estÃ¡ morta.
Quem vem de onde? NÃ£o sÃ£o mais as obras que assinalam isto, nem os materiais,
nem as tÃ©cnicas, e muito menos as poÃ©ticas. NÃ£o hÃ¡ mais tendÃªncias 
plÃ¡sticas,
estilos que estejam na moda em Nova York ou Berlim. Existe um assunto de
reflexÃ£o coletiva, a circulaÃ§Ã£o permanente de referÃªncias, imagens, ideias e
interrogaÃ§Ãµes em todos os continentes.

Ã‰ inÃºtil ir procurar signos de especificidades locais e ocupar 50% da bienal
com artistas latino-americanos. Hoje Ã© atÃ© mesmo desnecessÃ¡rio inscrever a
produÃ§Ã£o em passados histÃ³ricos particulares, pois ela participa do mesmo e
generalizado presente. No campo artÃ-stico - tanto quanto o econÃ´mico, 
polÃ-tico
ou religioso - em 2012 passa-se finalmente ao regime da mundializaÃ§Ã£o, como 
jÃ¡
foi previsto nas Ãºltimas dÃ©cadas. Ã‰ o fim do centro e das periferias. E Ã© o 
fim
das bienais renitentes que, como a 30Âª Bienal de SÃ£o Paulo, nÃ£o mudam de 
modelo
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e, portanto, nÃ£o conseguem mais espelhar a sua Ã©poca.

 SHEILA LEIRNER Ã‰ CRÃTICA DE ARTE, FOI CURADORA DAS BIENAIS DE SÃƒO PAULO DE 
1985
E 1987

Jornal Estado de SÃ£o Paulo - 04-11-2012

[FOTO]
Luis PÃ©rez-Orama, curador da 30Âª Bienal
NOTA:O textoem PDFreproduzido do original (de Sheila 
Leirner):http://sheilaleirner.com/textos/C2SL-4-11-2012.pdf

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeira-mostra-de-arte-da-em-octavio.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeira Mostra de Arte da E.M. Octavio Frias de Oliveira: ExperiÃªncias no 
Ensino das Artes VIII

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! A professora Simone Santiago, de Artes Visuais, 
solicitou que divulgÃ¡ssemos aqui a Primeira Mostra de Arteque aconteceu emsua 
escola, a E.M. Octavio Frias de Oliveira, 7ÂªCRE-RJ. Ela teve uma ideia bem 
legal para expor os trabalhos de seus alunos. Aproveitando o ano eleitoral de 
2012, reutilizou cartazes de candidatos (vejam as fotos), usando-os como suporte
das obras. O resultado ficou muito legal!
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[FOTO]
Professora Simone e alunos (visitando a Mostra de Arte)
Este ano, a professora Simone aceitou o desafio de, pela primeira vez, depois de
anos trabalhando com adolescentes do Fundamental II, lecionar para crianÃ§as das
turmas do Fundamental I (1Âº ao 5Âº anos). "Houve momentos que pensei que nÃ£o 
conseguiria", confessa Simone, que encarou trabalhar com 21 turmas "repletas de 
crianÃ§as". "Meu maior desafio foi trabalhar com os alunos menores, dos 1Âº e 
2Âº anos", completa. Mas ver depois o resultado, ver que valeu a pena, isso Ã© 
muito gratificante! "Foi um grande desafio mas, tudo feito com coragem dÃ¡ 
certo, mesmo que, por vezes, pensemos nÃ£o ser capazes. A dedicaÃ§Ã£o em expor 
os trabalhos dos alunos foi para que sentissem orgulho e vissem que sÃ£o 
capazes. Foi tudo por eles e para eles" (Simone Santiago).
[FOTO]
Trabalhos em 3D e 2D
[FOTO]
Aproveitando que este foi um ano eleitoral:..."antes era isso...lixo eleitoral",
diz Simone
[FOTO]
Cartazes de candidatos: "foram reaproveitados e..."
[FOTO]
"...se tornaram isso"
[FOTO]
Mandalas e vitrais
[FOTO]
Trabalho sobre Beatriz Milhazes
[FOTO]
"Isogravuras" (gravuras feitas em bandejas de isopor)
[FOTO]
ImpressÃµes e Identidades
[FOTO]
Caminhos de Tarsila - trabalhos inspirados nas obras de Tarsila do Amaral
[FOTO]
Cores quebradas
[FOTO]
A linha que encaminha o desenho

[FOTO]

[FOTO]
Ecos da Cultura Africana - MÃ¡scaras
[FOTO]
Flores para Van Gogh
[FOTO]
Atento aos detalhes...
[FOTO]
visitando a exposiÃ§Ã£o...
[FOTO]
ProfÂª Simone e alunos: ParabÃ©ns!

CrÃ©dito das imagens: ProfÂª. Simone Santiago
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Postagem de Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
Foi um grande desafio mas, tudo feito com coragem dÃ¡ certo mesmo que, por 
vezes, pensemos nÃ£o ser capazes. a dedicaÃ§Ã£o em expor os trabalhos dos alunos
foi para que sentissem orgulho e vissem que sÃ£o capazes. Foi tudo por eles e 
para eles.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Simone! Ã‰ uma delÃ-cia ver os alunos felizes com seus resultados e 
descobertas. NÃ£o desanime. Continue batalhando pelo espaÃ§o adequado de 
trabalho e com condiÃ§Ãµes para a criaÃ§Ã£o artÃ-stica e formaÃ§Ã£o de seus 
alunos. Um abraÃ§o, Eliane Mattozo - ColÃ©gio Pedro II/RJ.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pelo seu trabalho!

 <COMENTÃRIOS>
OS trabalhos estÃ£o lindos, professora. Ã‰ uma bela proposta para os pequenos, 
Ã© bom conhecer sobre a arte. ParabÃ©ns e sucesso!

 <COMENTÃRIOS>
A arte nÃ£o reproduz o que vemos. Ela nos faz ver. (Paul Klee)
VocÃª Ã© brilhante por muitas coisas! Uma delas Ã© o fato de  vocÃª ter visto em
seus alunos algo que ninguÃ©m imaginaria ser possÃ-vel!
Hoje sabemos que essas crianÃ§as tÃªm potencial porque vocÃª nos fez ver isso. E
por isso, todos nÃ³s somos gratos!
Beijos.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, Simone!
Esta mostra estÃ¡ sensacional!!!
Beijos!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Simone! Ã‰ com muito orgulho que digo que todas nÃ³s professoras e 
professores de Artes desta rede  merecem todo o reconhecimento e valorizaÃ§Ã£o 
que comeÃ§aria tendo um espaÃ§o especÃ-fico para a realizaÃ§Ã£o de nossas aulas.
Eu conquistei este espaÃ§o e gostaria de ver todos os meus colegas conquistando 
tambÃ©m. Lindos trabalhos,Ã³timas leituras! 

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ Professora Simone,
InteligÃªncia, Conhecimento e  Amor sÃ£o alguns ingredientes  que destacam-se em
sua  Obra PedagÃ³gica. Os alunos nunca esquecerÃ£o essa vivÃªncia.
Grande natal com saÃºde e harmonia.
AbraÃ§os,
Robson Martins.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Simone! Eles nunca tiveram artes e produziram muita coisa boa. Seu 
trabalho rendeu vÃ¡rios frutos.

 <COMENTÃRIOS>
Simone, parabÃ©ns!!! Essa exposiÃ§Ã£o de trabalhos mostra o quanto nossos alunos
sÃ£o capazes! E que alegria poder fazÃª-los acreditar em seus potenciais, nÃ©? 
Imagino todo o trabalho que vocÃª teve na organizaÃ§Ã£o da mostra, mas esteja 
certa de que valeu a pena, principalmente para as crianÃ§as verem suas 
produÃ§Ãµes expostas e recebendo tantos elogios/comentÃ¡rios! Que trabalho 
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incrÃ-vel! Sua dedicaÃ§Ã£o e amor por esta profissÃ£o movem pessoas!!! Muito 
orgulhosa de ter uma amiga tÃ£o competente e comprometida! Grande beijo! Marcela
Gaio

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, Simone! E parabÃ©ns para seus alunos! E, caso vocÃª nÃ£o tenha ainda,
espero que sua escola disponibilize para o prÃ³ximo ano uma sala de artes. A 
valorizaÃ§Ã£o de nosso trabalho nÃ£o pode ficar sÃ³ em parabenizar e dizer que 
admira e respeita o que realizamos com os alunos, Ã© preciso aÃ§Ã£o: criaÃ§Ã£o 
de uma sala ambiente e atendimento Ã s nossas necessidades de materiais de 
qualidade para os trabalhos de artes. O verdadeiro respeito pelo nosso trabalho 
passa pela conquista dentro da escola, como disse a profÂª Dione acima, de um 
espaÃ§o especÃ-fico para a realizaÃ§Ã£o de nossas aulas. Que vocÃª e seus alunos
conquistem tudo o que vocÃªs merecem! beijos
Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
prof-de-artes-luciana-menz-em-materia.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ProfÂª de Artes Luciana Menz em MatÃ©ria da MultiRio - Escola Municipal Rondon

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! Vejam que legal, o trabalho de nossa colega de 
Artes Visuais, profÂª Luciana Menz, em um programa da Multirio!O vÃ-deo mostra a
reportagem realizada na Escola Municipal Rondon, onde o projeto Quadros Animados
foi desenvolvido pela professora e seus alunos. ParabÃ©ns!

[FOTO]

NOTA:

Vejam ainda a postagem sobre o trabalho recente da professora Luciana Menz aqui,
no nosso blog ConexÃ£o das Artes SME-RJ: "Arthur Bispo do RosÃ¡rio visita a E.M.
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Rondon: ExperiÃªncias no Ensino da Arte 
VI":http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/10/bispo-do-rosario-visit
a-em-rondon.html

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

http://youtu.be/VYrCywgpXoE

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
experiencias-no-ensino-das-artes-ix.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ExperiÃªncias no Ensino das Artes IX: ProduÃ§Ã£o da ProfÂª. Lucia Martins e seus
alunos da E. M. Almirante Newton Braga de Faria

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

OlÃ¡, arte-educadores! Nossa colega, professora de Artes Visuais, Lucia Martins 
apresenta aqui o trabalho que realizou com seus alunos da E.M. Almirante Newton 
Braga de Faria, 5Âª CRE-RJ, durante o ano letivo de 2012.

"Eu procurei trabalhar", diz Lucia Martins, "releituras de obras que 
participavam das exposiÃ§Ãµes realizadas no Rio de Janeiro, no ano de 2012".

As exposiÃ§Ãµes foram: "Percurso Afetivo", de Tarsila do Amaral, no Centro 
Cultural Banco do Brasil, e "Corpos Presentes", de Antony Gromley, tambÃ©m no 
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CCBB-RJ.

"Pesquisamos em recortes de noticiÃ¡rios, folders e biografias desses artistas 
na Internet. Eu fui visitar as exposiÃ§Ãµes, mas os alunos, nÃ£o, pois 
infelizmente nÃ£o conseguimos transporte. O estudo desencadeou um maior 
aprofundamento, entrando na Arte Moderna Brasileira e na Arte ContemporÃ¢nea, 
fazendo contextualizaÃ§Ãµes e releituras das obras com a tÃ©cnica de pintura, 
desenho e modelagem com massinha", conta Lucia.

[FOTO]
Trabalho inspirado na obra de Rubem Valentim

A professora trabalhou ainda com os seus alunos o Projeto "Arte Africana", que 
foi desenvolvido por toda a escola, sob a supervisÃ£o da coordenadora 
pedagÃ³gica, FÃ¡tima Souza, e da direÃ§Ã£o, FÃ¡tima Mendes.

"No Projeto de Arte Africana" - continua Lucia -, "atravÃ©s do processo de 
fruiÃ§Ã£o, elaboramos uma ideia que foi compartilhada pelo grupo, a confecÃ§Ã£o 
de mÃ¡scaras e esculturas em sabÃ£o inspiradas nas obras de Rubem Valentim."

"Trabalhamos ainda o artista espanhol Pablo Picasso, como grande incentivador. 
Muitas de suas obras foram realizadas por inspiraÃ§Ã£o da arte africana. Picasso
dizia, 'que o 'vÃ-rus' da arte africana o tinha contaminado'!". Depois de 
vÃ¡rias experimentaÃ§Ãµes visuais, "montamos um mural coletivo, inspirado na 
Guernica, de Picasso, e expomos os demais trabalhos" - completa a professora 
Lucia Martins, que precisou superar as dificuldades comuns a maioria de nÃ³s, 
arte-educadores, realizando um belo trabalho!

[FOTO]
Pablo Picasso inspira o trabalho acima

[FOTO]
ExperimentaÃ§Ãµes visuais... motivos africanos
[FOTO]
Trabalhando modelagem
[FOTO]
Criando "objetos"...
[FOTO]

[FOTO]
experimentos com modelagem

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Estudos...
[FOTO]

Página 1519



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
MÃ¡scaras
[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns, professora Lucia Martins e alunos!

NOTAS:

1 - Sobre Rubem Valentim 
(Biografia):http://www.pitoresco.com/brasil/valentim/biografia.htm

2 - Sobre Rubem Valentim (acervo no 
MAM):http://www.mam.ba.gov.br/acervo-detalhe.asp?conCatId=24

3 - Sobre a exposiÃ§Ã£o "Percurso Afetivo", de Tarsila do Amaral, no Centro 
Cultural Banco do Brasil 
(PDF):http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/TarsilaAmaral.pdf

4 - Sobre a exposiÃ§Ã£o "Corpos Presentes", de Antony Gromley, no CCBB-RJ 
(PDF):http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/AntonyGormley.pdf

5 - Sobre Pablo Picasso (site 
oficial):http://www.picasso.fr/fr/picasso_page_index.php

Fotos: Lucia Martins
Postagem de Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
LÃºcia, como eu disse no seu retorno: vocÃª Ã© bem vinda!
Os trabalhos sÃ£o maravilhosos! 
VocÃª desempenhou um trabalho de deixar-nos orgulhosos. 
O mÃ©rito Ã© seu e dos alunos.
Com imenso prazer dou-lhe: PARABÃ‰NS!
FÃ¡tima Souza (Coordenadora PedagÃ³gica)

 <COMENTÃRIOS>
Lucia Ã© mesmo 10, em tudo o que faz... sempre surpreendendo!!

 <COMENTÃRIOS>
Maravilhosos trabalhos! Muito bom ver os alunos trabalhando artes visuais. Este 
trabalho Ã© essencial  para desenvolver valores como respeito Ã  diversidade 
cultural, alÃ©m de promover o prazer da contemplaÃ§Ã£o de trabalhos artÃ-sticos.
Este prazer Ã© essencial para diminuir o valor do consumo na sociedade atual. 
ParabÃ©ns professora!
Cristina Bueno

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡! Fatima Souza, Paula Roberta e Cristina Bueno, o trabalho da Lucia Martins 
com seus alunos estÃ¡ realmente de parabÃ©ns! Muito bom! Grande abraÃ§o! :)

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-sabe-o-que-e-papercraft.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 26 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VocÃª sabe o que Ã© "PaperCraft"? ConheÃ§a o Trabalho do Prof. Luciano Almeida e
seus Alunos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

VocÃª sabe o que Ã© "Papercraft"? O Professor Luciano Almeida, de CiÃªncias, e 
seus alunos da E.M. Deborah Mendes de Moraes, 10Âª CRE, nos contam...

"Sou professor de CiÃªncias e grande admirador das artes e suas diferentes 
formas de expressÃ£o. Trabalho com uma forma de arte pouco divulgada aqui, mas 

 muito difundida principalmente no leste europeu e Ãsia, chama-se Papercraft 
(montagem de modelos em papel), as vezes confundida com o Origami, mas tem suas 
diferenÃ§as" - assim se apresentou o Prof. Luciano Almeida, em uma das redes 
sociais, onde o conheci...

Em seu Ã¡lbum do Facebook, intitulado "Papercraft - Papel Modelismo" (ver 
Notas), Luciano relata suas experiÃªncias com esta arte do papel:

"O que comeÃ§ou como um trabalho para a escola acabou se tornando um hobby"...

[FOTO]
Uma das montagens do Prof. Luciano
[FOTO]

"Papercraft ou pepakura - continua o prof. Luciano Almeida - Ã© um mÃ©todo de 
construÃ§Ã£o de objetos tridimensionais a partir de papel, semelhante ao 
origami. Contudo, distingue-se em que a construÃ§Ã£o geralmente Ã© feita com 
vÃ¡rios pedaÃ§os de papel, e esses pedaÃ§os sÃ£o cortados com tesoura e fixados 
uns aos outros com cola, em vez de se suportarem individualmente".
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"Eu diria que 99% dos modelos sÃ£o encontrados disponÃ-veis para download na 
internet. SÃ£o de uso irrestrito, a Ãºnica ressalva feita por grande parte dos 
criadores Ã© de que nÃ£o sejam comercializados".

"As ferramentas bÃ¡sicas para os modelos mais simples sÃ£o tesoura e cola. 
Modelos mais elaborados necessitam do auxÃ-lio de estilete, pinÃ§as e por aÃ- 
vai.

Uma vez que os modelos de papercraft podem ser facilmente impressos e montados, 
a Internet tornou-se um meio popular para a sua divulgaÃ§Ã£o".

"Alguns criadores disponibilizam versÃµes em 'branco' de seus modelos para que 
vocÃª possa customizar como quiser. Essa bonequinha aÃ- (primeira imagem desta 
postagem) Ã© uma customizaÃ§Ã£o".Oboneco (a seguir) "Ã© o mesmo template da 
menina de Ã³culos e biquini (da primeira imagem da postagem), sÃ³ que, aqui, a 
boca aberta deu lugar a um pescoÃ§o cortado".

[FOTO]
O boneco acima "Ã© o mesmo template da menina de Ã³culos e biquini"

HÃ¡ "alguns websites muito interessantes", diz Luciano, "um deles Ã© o da Canon,
tem uma variedade enorme de modelos pra montar, uns mais elaborados, outro bem 
simples. Todos com manual de instruÃ§Ã£o para montagem o que facilita bastante. 
Este, na minha opiniÃ£o, Ã© um dos melhores sites pra quem estÃ¡ 
comeÃ§ando:Paper Craft - Canon CREATIVE PARK" (ver Nota).

E NA ESCOLA MUNICIPAL DEBORAH MENDES DE MORAES...
[FOTO]
Alunos construindo seus "papercrafts"
[FOTO]
"Essa maquete (acima), sobre preservaÃ§Ã£o do meio ambiente natural, foi feita 
pelos meus alunos do ensino fundamental, (t.1702) usando modelos de animais 
baixados na web"
[FOTO]
Para modelos mais simples - como os montados pelos alunos da E.M.Deborah Mendes 
de Morae -bastam tesoura e cola
[FOTO]

[FOTO]
Animais em papel para o trabalho sobre meio ambiente natural
[FOTO]

[FOTO]
Outro Ã¢ngulo: maquete feita pelos alunosdo Prof. Luciano Almeida usando a 
tÃ©cnica do papercraft
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[FOTO]
"Maquete feita pelos alunos da turma 1906 usando a tÃ©cnica do papercraft. Meio 
ambiente artificial, fontes renovÃ¡veis de energia e estratÃ©gias de 
desenvolvimento sustentÃ¡vel"

ALGUMAS MONTAGENS DO PROF. LUCIANO ALMEIDA
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
"Modelos mais elaborados necessitam do auxÃ-lio de estilete, pinÃ§as e por aÃ- 
vai"
[FOTO]

"NÃ£o hÃ¡ dÃºvida" - diz Luciano Almeida - "de que a tÃ©cnica do papercraft pode
facilitar, e muito, o trabalho dos professores de diversas Ã¡reas: castelos, 
maquetes sobre a II Guerra (HistÃ³ria), vulcÃµes, paisagens naturais 
(Geografia), cÃ©lulas, animais (CiÃªncias)..."
[FOTO]
ParabÃ©ns: Prof. Luciano Almeida e alunos! Valeu pelas dicas e informaÃ§Ãµes

NOTAS

1 - Top 10 Sites sobre artesanato de papel | 
Xmarks:http://wiki.foxmarks.com/topic/paper_crafts

2 - Paper Craft - Canon CREATIVE PARK:http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/

3 - CUBEECRAFT:http://www.cubeecraft.com/

 4 - Ãlbum do prof. Luciano Almeida no Facebook: "Papercraft - Papel 
Modelismo":https://www.facebook.com/media/set/?set=a.296402887118365.69037.10000
2459693149type=3

 5 - Ãlbum do prof. Luciano Almeida no Facebook: "Blog ConexÃ£o das Artes": 
Mostra PedagÃ³gica 2012 - EM Deborah Mendes de 
Moraes":https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396878280404158.96969.10000245
9693149type=3

Imagens e citaÃ§Ãµes: Luciano Almeida
Postagem deImaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 <COMENTÃRIOS>
Muito show! VocÃª Ã© um verdadeiro artista Luciano. Primeiro por realizar algo 
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tÃ£o criativo, segundo por compartir estdom em forma de aprendizado com os 
alunos. ParabÃ©ns! 
:-)  Fiquei com vontade de aprender. Quem sabe uma capacitaÃ§Ã£o para 
professores oferecida pela SME.

 <COMENTÃRIOS>
Muito obrigado pelos elogios, na verdade me considero mais um entusiasta do que 
um artista, rsrsrs! Quanto Ã  capacitaÃ§Ã£o, seria um prazer compartilhar com os
colegas. 

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ uma boa ideia, HeriSt@neck!  Quem sabe uma capacitaÃ§Ã£o para professores 
oferecida pela SME? ;) Gostei muito desta tÃ©cnica, pode tanto ser trabalhada em
Artes, quanto em outras matÃ©rias, como diz o prÃ³prio Luciano: CiÃªncias, 
HistÃ³ria, Geografia... 
bjs! Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Prof. Luciano Almeida pelo seu trabalho.Sei o quanto Ã© interessante e
estimulante este trabalho com PaperCraft.Meu filho adora e monta tambÃ©m muitos 
modelos. Inclusive foi o que me inspirou para escrever a matÃ©ria:Papercraft: um
Quebra-CabeÃ§a 3D no Rioeduca.net para os alunos, no blog 
FamÃ-lia.(http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=18id=2793).Algumas fotos que
postei foram de trabalhos montados pelo meu filho.TambÃ©m jÃ¡ utilizei com os 
alunos do 5Âº ano.Eles adoraram.ParabÃ©ns profÂªImaculada ConceiÃ§Ã£o pela 
postagem. AbraÃ§os. Maria Delfina 

 <COMENTÃRIOS>
Que bacana Del Rodrigues,
tambÃ©m tive Ã³timos resultados trabalhando com os alunos. Tenho um acervo 
ENORME de material, alguns bem especificos para alunos dos anos iniciais. As 
possibilidades sÃ£o imensas. No seu caso o trabalho fica mais interessante ainda
pois Ã© feito em familia. Um grande abraÃ§o e parabÃ©ns pela sua postagem, 
gostei muito dos modelos das foto.

 <COMENTÃRIOS>
Oi, Maria Delfina! Este trabalho do Luciano Ã© mesmo muito interessante! E a 
dica de trabalhar papercraft, idem! Vi a sua postagem, legal! Gostei! Valeu! :-)
bjs! Imaculada ConceiÃ§Ã£o

 <COMENTÃRIOS>
Luciano Almeida, Imaculada e Maria Delfina, que material rico tanto para o 
professor quanto para o aluno. Quantas possibilidades em cada disciplina.
Adorei!
ParabÃ©ns a todos.
beijos
Cybele Meyer

 <COMENTÃRIOS>
Cybele Meyer,
como vocÃª bem mencionou as possibilidades sÃ£o imensas. Com um pouco de tempo e
paciÃªncia (a um custo relativamente baixo),os professores das mais variadas 
disciplinas podem produzir uma sÃ©rie de materias que enriquecem e muito as 
aulas. 
Obrigado pelo comentÃ¡rio
Um grande abraÃ§o

 <COMENTÃRIOS>
Oi, Cybele! Legal mesmo este tipo de trabalho! Gostei da dica do Luciano e foi 
uma surpresa feliz conhecer agora a postagem de Maria Delfina, no Rioeduca (atÃ©
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Luciano me apresentar ao trabalho dele, no finzinho de 2012, eu nÃ£o conhecia a 
tÃ©cnica)! Sim, Cybele, sÃ£o diversas as possibilidades para os professores 
trabalharem em sala de aula! 
Obrigada pelo comentÃ¡rio! beijos! :)

 <COMENTÃRIOS>
Professor Luciano parabÃ©ns pelo talento em montar essas esculturas, estou 
fazendo curso de cinema, gostaria de saber se existe algum curso de artesanato 
no Rio de Janeiro que tenha aulas sobre modelismo em  papercraft (que papel 
imprimir, como criar modelos, tintas), estou pensando em usar os modelos para 
imprimir objetos de cenas, armaduras, etc para os meus curtas metragens.

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ AXN,
infelizmente eu nÃ£o sei de ninguÃ©m aqui no Rio de Janeiro que trabalhe 
ensinando a tÃ©cnica. Me considero um autodidata pois aprendi o que sei atravÃ©s
de blogs, websites, foruns e com amigos de outros paÃ-ses em sua maioria. A 
tÃ©cnica em si Ã© bem simples, alguns pequenos truques Ã© que fazem a diferenÃ§a
no resultado final. Caso tenha interesse posso lhe indicar alguns links de 
modelos na proporÃ§Ã£o 1:1 de armaduras, espadas, elmos... e dicas quanto ao 
material mais apropriado e cuidados na hora da montagem.

 <COMENTÃRIOS>
Imaculada ConceiÃ§Ã£o,
obrigado por divulgar e valorizar o meu trabalho assim como o de tantos outros 
colegas da Rede. SÃ£o iniciativas como a sua que fazem tudo valer a pena. Fico 
honrado em estar aqui no meio de tanta gente talentosa e que ama o que faz. 
AgradeÃ§o pelo carinho da sua amizade.
Um grande abraÃ§o

 <COMENTÃRIOS>
Camilla VittÃ³ria disse...

Excelente iniciativa da Imaculada ConceiÃ§Ã£o em postar o belÃ-ssimo trabalho do
Luciano Almeida. 
Lamentamos que o professor Luciano tenha saÃ-do da Escola DÃ©borah, mas nos 
confortamos em saber que outros alunos, em sua nova escola, tambÃ©m irÃ£o se 
beneficiar.
ParabÃ©ns!!!

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
katachi-uma-bela-animacao-para-curtir.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"Katachi": Uma Bela AnimaÃ§Ã£o para Curtir no Feriado!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Shugo Tokumaru "Katachi" from Kijek / Adamski on Vimeo.

Uma bela e inspiradora animaÃ§Ã£o para curtir nas fÃ©rias... ;-)

" Katachi" significa "forma". 
O vÃ-deo Ã© feito com aproximadamente 2000 silhuetas, utilizando placas de PVC, 
controlado por computador.

AnimaÃ§Ã£o de Kijek / Adamski

ProduÃ§Ã£o de Katarzyna Rup / Ab Film Production

NOTA

(1) InformaÃ§Ãµes extraÃ-das do site onde o vÃ-deo se 
encontra:http://vimeo.com/58022280

(2) A dica foi da profÂª Simone Santiago da E.M. Octavio Frias de 
Farias:http://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com.br/2012/12/primeira-mostra-de-
arte-da-em-octavio.html

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-arte-educadores-iii-encontro.html

Página 1529



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 <TÃTULO>

CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o, Arte-educadores: III Encontro Regional Sobre FormaÃ§Ã£o de 
Professores para o Ensino da Arte e II Encontro Nacional de FormaÃ§Ã£o Docente 
em Artes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡ colegas arte-educadores!
Repassando e-mail de Jacqueline Mac-Dowell...
III ENCONTRO REGIONAL SOBRE FORMAÃ‡ÃƒO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DA ARTE E II
ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÃ‡ÃƒO DOCENTE EM ARTES
"O Encontro sobre FormaÃ§Ã£o de Professores para o Ensino de Arte, tem se 
dedicado a promover, nos Ãºltimos quatro anos, a reflexÃ£o e o debate acerca da 
formaÃ§Ã£o docente entre os profissionais que atuam no ensino da Arte na rede de
ensino bÃ¡sico, aqueles que atuam na formaÃ§Ã£o do professor de Arte nas 
licenciaturas e, ainda, os pesquisadores da Ã¡rea e/ou de Ã¡reas afins, cujos 
estudos contribuem para as reflexÃµes que articulam escola, arte e educaÃ§Ã£o, 
pensando nÃ£o apenas as prÃ¡ticas cotidianas, mas sua fundamentaÃ§Ã£o. 
Desse modo, buscamos reunir e tornar pÃºblicas as produÃ§Ãµes acadÃªmicas e as 
iniciativas, na prÃ¡tica escolar do ensino de arte, que vÃªm sendo realizadas no
Estado e no paÃ-s, atravÃ©s de seu mapeamento, confronto, sistematizaÃ§Ã£o e 
registro documental, que permitem o compartilhamento dessas experiÃªncias e o 
debate com um nÃºmero crescente de professores e licenciandos em artes; 
garantindo uma ampla contribuiÃ§Ã£o para suas formaÃ§Ãµes e produÃ§Ãµes 
cientÃ-ficas e escolares."
[FOTO]

"Para ediÃ§Ã£o de 2013, considerando o importante movimento polÃ-tico que 
mobilizou Universidades e ColÃ©gios Federais, alÃ©m de Universidades Estaduais 
do paÃ-s em 2012, apresentamos como eixo central do evento o tema: PROFESSOR DE 
ARTES: CONDIÃ‡Ã•ES/CONDICIONAMENTOS/CONDICIONANTES, com o que pretendemos 
aprofundar as discussÃµes acerca da carreira dos docentes no ensino pÃºblico, 
bem como sobre suas condiÃ§Ãµes de formaÃ§Ã£o inicial, continuada e de trabalho,
cooperando para a sistematizaÃ§Ã£o e divulgaÃ§Ã£o destas reflexÃµes.ATENÃ‡ÃƒO: 
Aqueles que querem inscrever-se apenas para assistir ao encontro, completem a 
ficha de inscriÃ§Ã£o e enviem SEM ANEXAR RESUMO!"
InformaÃ§Ãµes enviadas por e-mail por Jacqueline Mac-Dowell
[FOTO]

NOTAS
(1) Site do evento:www.formacaoprofessoresartes.com.br
(2) PÃ¡gina do evento no 
Facebook:https://www.facebook.com/events/499712450086252/
(3) Imagens: obras atribuÃ-das a Bansky (pesquisa Google)
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Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-professores-que-trabalham-com.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o Professores que Trabalham com Audiovisual: InscriÃ§Ãµes para o Anima 
Mundi 2013 e Festival VisÃµes PerifÃ©ricas 2013!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, Colegas arte-educadores (e demais professores), que trabalham com 
audiovisual! As inscriÃ§Ãµes para o Festival Anima Mundi 2013 foram prorrogadas 
atÃ© dia 25 de marÃ§o! Acessem o link, cadastrem-se e inscrevam seus filmes e de
seus alunos:http://www.animamundi.com.br/(para alunos, a inscriÃ§Ã£o deve ser na
categoriaFuturo Animador -mais informaÃ§Ãµes no prÃ³prio site).

As inscriÃ§Ãµes para o Festival Audiovisual VisÃµes PerifÃ©ricas vÃ£o atÃ© o dia
19 de abril (ver as informaÃ§Ãµes nos parÃ¡grafos a seguir -ou no 
link:http://www.visoesperifericas.org.br/2013/index.html).Podemos inscrever na 
categoriaVisoramafilmes de atÃ© 30 min produzidos por nossos alunos.
[FOTO]

Festival VisÃµes PerifÃ©ricas 2013 (7Âª ediÃ§Ã£o) - Audiovisual, EducaÃ§Ã£o e 
Tecnologias

[as inscriÃ§Ãµes foram prorrogadas atÃ© 20 de maio de 2013]

"O Festival VisÃµes PerifÃ©ricas possui trÃªs eixos de trabalho, o audiovisual, 
a educaÃ§Ã£o e a tecnologia. Articulando cada um desses eixos, o festival hÃ¡ 
sete anos tem a missÃ£o de ampliar o universo de expressÃ£o e percepÃ§Ã£o 
estÃ©tica das mÃºltiplas periferias brasileiras, mas tambÃ©m repensar a 
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periferia como um conceito sujeito a deslocamentos e permanentes revisÃµes".
"Suas principais mostras aqui destacadas procuram reunir os filmes selecionados 
a partir desses trÃªs pilares. Durante os sete dias em que acontece, o festival 
promove o encontro e diÃ¡logo entre o pÃºblico e diretores de diversas partes do
paÃ-s e regiÃ£o ibero-americana. Os filmes selecionados refletem a diversidade 
de contextos de realizaÃ§Ã£o e estilos formais. O VisÃµes PerifÃ©ricas procura 
sobretudo ser uma experiÃªncia estÃ©tica que nasce da eletricidade gerada nesses
encontros, o maior legado que o festival pode deixar nas mentes e coraÃ§Ãµes de 
quem participa dele".
[FOTO]

"O VisÃµes PerifÃ©ricas tambÃ©m Ã© um festival pioneiro no Rio de Janeiro, nÃ£o 
sÃ³ foi o primeiro a criar um espaÃ§o privilegiado para filmes e realizadores 
oriundos de oficinas, escolas livres e projetos e formaÃ§Ã£o do Brasil e 
Ibero-amÃ©rica, como tambÃ©m Ã© pioneiro a realizar exibiÃ§Ãµes sistemÃ¡ticas em
regiÃµes da cidade que atÃ© entÃ£o nÃ£o eram contempladas por festivais desse 
porte, como as favelas cariocas. Ele atualmente acontece em salas de cinemas, 
cineclubes, praÃ§as e ruas da cidade.

Ã‰ por tudo isso que hoje o festival Ã© uma referÃªncia no paÃ-s para jovens 
realizadores, pesquisadores e o pÃºblico em geral. Aguardamos a sua inscriÃ§Ã£o 
e convidamos vocÃª para fazer parte desse processo de renovaÃ§Ã£o do audiovisual
brasileiro. Participe dessa 7Âª ediÃ§Ã£o.
VisÃµes PerifÃ©ricas, todo mundo tem a sua!

InscriÃ§Ãµes atÃ© o dia 19 de abril para as mostras:
1 - Visorama: filmes de atÃ© 30 min produzidos por alunos de oficinas, escolas 
livres e projetos de formaÃ§Ã£o audiovisual.
2 - Fronteiras ImaginÃ¡rias: filmes de atÃ© 30min produzidos por realizadores 
independentes e coletivos de audiovisual.
3 - Ibero-americana: filmes de atÃ© 30min de oficinas, escolas livres e 
coletivos de audiovisual localizados nos paÃ-ses dessa regiÃ£o, exceto Brasil. 
Obs: o regulamento e ficha de inscriÃ§Ã£o desta mostra encontram-se traduzidos 
para o espanhol neste site. Excepcionalmente para esta mostra a data limite de 
inscriÃ§Ã£o Ã© 10 de maio.
4 - Tudojuntoemisturado: filmes de atÃ© 5min produzidos por qualquer realizador,
atravÃ©s de dispositivos mÃ³veis. SÃ£o aceitos vÃ-deos no formato remixagem, 
mashup e videoclipe".
[As informaÃ§Ãµes acima foram retiradas do site do 
evento:http://www.visoesperifericas.org.br/2013/index.html]
Postagem e fotos: ProfÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-professores-que-trabalham-com_30.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 30 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o Professores que Trabalham com Audiovisual: InscriÃ§Ãµes para o 
Concurso do Dia Mundial da Internet Segura 2013 e Festival Literatura e VÃ-deo 
2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Alunos na Oficina Itinerante de VÃ-deo-AnimaÃ§Ã£o 2013 do NÃºcleo de Arte Grande
Otelo/6ÂªCRE
OlÃ¡, Colegas arte-educadores (e demais professores), que trabalham com 
audiovisual! As inscriÃ§Ãµes para o Concurso Safernet e GVT do Dia Mundia da 
Internet Segura 2013foram prorrogadas atÃ© dia 30 de abril!E ainda: foi alterada
a idade mÃ-nima para participar (que agora Ã© a partir dos 13 anos de idade)! 
Confiram o (novo) regulamento no 
site:http://www.diadainternetsegura.org.br/site/sid2013/concurso-gvt

[FOTO]

Ainda: Participem tambÃ©m doFestival Literatura em VÃ-deo, um concurso de 
vÃ-deos produzidos a partir da leitura de uma das obras de ficÃ§Ã£o do catÃ¡logo

 da Editora Ãtica ou da Editora Scipione. "Quem pode participar?
Alunos matriculados no Ensino Fundamental II e no Ensino MÃ©dio, coordenados por
um educador responsÃ¡vel. 

Qual o objetivo do festival?
Incentivar o hÃ¡bito da leitura nos jovens de uma maneira divertida, estimular a
criatividade e apoiar o educador em seu trabalho dentro da sala de aula. [...]O 
cadastro do educador e o envio dos vÃ-deos serÃ£o permitidos atÃ© o dia 27 de 
outubro." Saibam mais no site:http://www.literaturaemvideo.com.br/

[FOTO]

E nÃ£o esqueÃ§am que as inscriÃ§Ãµes para oFestivalVisÃµes PerifÃ©ricas - como 
jÃ¡ falamos em uma postagem anterior (clicar aqui) -vÃ£o atÃ© o dia 19 de abril 
(prorrogadas atÃ© 20 de maio)!

[FOTO]
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Postagem e foto (da itinerÃ¢ncia): ProfÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-mar-museu-de-arte-do-rio-e.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O MAR - Museu de Arte do Rio - e a CapacitaÃ§Ã£o dos Professores de Artes da 
Rede 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
O MAR em obra (por Janet Bloise)

OlÃ¡ colegas arte-educadores, o MAR (Museu de Arte do Rio), como vocÃªs sabem, 
inaugura no dia 1Âº de marÃ§o, aniversÃ¡rio de 448 anos do Rio de Janeiro! A 
abertura nesta sexta-feira Ã© para convidados especiais, e no sÃ¡bado, dia 2 de 
marÃ§o, para convidados muito mais especiais: os professores do Fundamental, os 
que formam os cidadÃ£os desta cidade!
O CURADOR PAULO HERKENHOFF FALA SOBRE O MAR

 [VÃDEO]
Sobre o MAR - que inaugura amanhÃ£ - com o diretor e curador PauloHerkenhoff

 PROFESSORES DA REDE E FAMÃLIA CONVIDADOS PARA A ABERTURA!
[FOTO]

InscriÃ§ÃµesProfessores da Rede PÃºblica Municipal de EducaÃ§Ã£opara a 
inauguraÃ§Ã£o do MAR podem ser feitas no seguinte link (cliquem aqui):O evento 
de inauguraÃ§Ã£o do Museu de Arte do Rio com professores da Rede PÃºblica 
Municipal de EducaÃ§Ã£o serÃ¡ no dia 2 de marÃ§o, com visitas guiadas no 
horÃ¡rio de 10 h Ã s 15 h. Podem se inscrever professores que pertenÃ§am ao 
quadro da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o. A entrada Ã© gratuita. O convite 
Ã© extensivo a famÃ-lia e o horÃ¡rio de participaÃ§Ã£o Ã© livre. Os professores 
devem apresentar a carteira funcional ou o contracheque.
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[FOTO]

Ingressos Ã  venda a partir do dia 05 de marÃ§o: R$8,00 (inteira) e R$4,00 
(meia).
Entrada gratuita toda terÃ§a-feira!

O MAR, localizado na PraÃ§a MauÃ¡, Zona PortuÃ¡ria do Rio,Ã© formado por dois 
prÃ©dios interligados, pelo Palacete Dom JoÃ£o VI, tombado e de estilo 
eclÃ©tico, que abrigarÃ¡ as exposiÃ§Ãµes, e por um prÃ©dio vizinho, modernista, 
que abrigava o hospital da PolÃ-cia Civil, onde funcionarÃ¡ a Escola do Olhar, 
com 11 salas de aula.Os dois edifÃ-cios sÃ£o unidos por uma cobertura em forma 
de onda. No espaÃ§o onde funcionava o extinto terminal rodoviÃ¡rio do Rio, 
ficarÃ£o a bilheteria e a Ã¡rea tÃ©cnica do museu. Trata-se de um museu com uma 
escola ao lado ou de uma escola com um museu ao lado? Provoca o curador e 
diretor do MAR,PauloHerkenhoff.

[FOTO]

SEMANA DE CAPACITAÃ‡ÃƒO DOS PROFESSORES DE ARTE DO RIO

Este ano (2013), em fevereiro, a Semana de CapacitaÃ§Ã£o dos Professores de Arte
da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio focou na apresentaÃ§Ã£o das propostas do 
Museu de Arte do Rio, MAR, e da Escola do Olhar. Professores das diversas 
linguagens (Artes Visuais, Artes CÃªnicas e MÃºsica) participaram de palestra no
Centro de ConvenÃ§Ãµes Sul AmÃ©rica, com Janaina Mello e Igor Vidal, e da visita
guiada ao Museu de Arte do Rio e Ã  Escola do Olhar, que se encontrava ainda em 
fase de finalizaÃ§Ã£o das obras.
VISITA DOS PROFESSORES AO MAR
[FOTO]
Professores da rede visitando as obras do MAR e conhecendo as propostas do 
Museu,durante a semana de CapacitaÃ§Ã£o em Artes (fevereiro de 2013)
[FOTO]

ProfÂª Sabrina BouÃ§as, no centro (de bolsa vermelha), chegando sorridente,
colaboradora durante o perÃ-odo de LicenÃ§a Maternidade da profÂª Jacqueline 
Mac-Dowell

[FOTO]
Gleyce e Raquel, nossas cicerones na visita ao MAR

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Gleyce iniciando a visita, expondo as propostas dos espaÃ§os...
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Corredor que liga o Museu Ã  Escola do Olhar

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A linda paisagem do Rio, vista do cÃ©u do MAR, sendo registrada pelos 
professores

[FOTO]
Uma das salas da Escola do Olhar

[FOTO]
O Centro do Rio atravÃ©s do brise-soleil

[FOTO]
[FOTO]
Na Escola do Olhar, funcionÃ¡rios terminando de preparar as salas

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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Escada ainda interditada pela obra

[FOTO]

Isto nÃ£o Ã© uma obra, Ã© uma obra: um museu em obra...

PALESTRA NO CENTRO DE CONVENÃ‡Ã•ES SUL AMÃ‰RICA

[FOTO]
JanaÃ-na Mello, palestrante de amarelo, em pÃ©

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Palestrante Igor Vidal

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professora Jacqueline Mac-Dowell esteve presente na capacitaÃ§Ã£o de Artes 
acompanhada de suas crianÃ§as; na foto, com os professores Sabrina (Artes 
Visuais) e Luis (MÃºsica)

[FOTO]
Na SME-RJ, antes da palestra sobre o MAR, no Sul AmÃ©rica

[FOTO]
A palestra em um outro dia, para outro grupo de professores...

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Retoques finais: Escola do Olhar (no olhar da profÂª Janet Bloise)

NOTAS:
(1) Site da SME-RJ: "AtenÃ§Ã£o Professores! EstÃ£o Abertas as InscriÃ§Ãµes para 
a InauguraÃ§Ã£o do Museu de Arte do 
Rio":http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3640714InformaÃ§Ã
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£o sobre o link da inscriÃ§Ã£o para a visita ao MAR foi enviada pela profÂª 
Sabrina BouÃ§as, substituta da profÂª Jacqueline Mac-Dowell na SME-RJ, durante o
perÃ-odo de sua licenÃ§a maternidade
(2) Site do MAR - Museu de Arte do Rio:http://www.museumar.com/

(3) PÃ¡gina do Museu de Arte do Rio no 
Facebook:https://www.facebook.com/museudeartedorio?fref=ts

(4)"Museu de Arte do Rio serÃ¡ inaugurado com quatro exposiÃ§Ãµes simultÃ¢neas" 
-  G1 notÃ-cias em Rio de Janeiro 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/03/museu-de-arte-do-rio-sera-ina
ugurado-com-quatro-exposicoes-simultaneas.html via @g1
(5)"Museu de Arte do Rio abre as portas na prÃ³xima sexta-feira com quatro 
exposiÃ§Ãµes simultÃ¢neas" - Jornal O Globo 
http://oglobo.globo.com/cultura/museu-de-arte-do-rio-abre-as-portas-na-proxima-s
exta-feira-com-quatro-exposicoes-simultaneas-7659224 via @JornalOGlobo

(6) "Museu de Arte do Rio inaugura com obras de Tarsila do Amaral e muitos 
outros" - DiversÃ£o  TV - O Dia 
Online:http://odia.ig.com.br/portal/diversaoetv/museu-de-arte-do-rio-inaugura-co
m-obras-de-tarsila-do-amaral-e-muitos-outros-1.553636 via @jornalodia
(7)"Obra de Tarsila do Amaral chega ao futuro Museu de Arte do Rio - notÃ-cias 
em Rio de Janeiro" - G1 
-http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/obra-de-tarsila-do-amaral-ch
ega-ao-futuro-museu-de-arte-do-rio.html via @g1
(8)Uma visita guida ao Museu de Arte do Rio (MAR): VÃ-deo: 
http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-1a-edicao/t/edicoes/v/confira-uma-visit
a-guida-ao-museu-de-arte-do-rio/2434770/

(9) Fotos cedidas pelos professores: Imaculada ConceiÃ§Ã£o, Janet Martins 
Bloise, Jabim Nunes e Ana Alvarenga; demais imagens: Pesquisa Google e pÃ¡gina 
oficial do MAR no Facebook

Postagem de Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertas-as-inscricoes-para-o-premio.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Abertas as InscriÃ§Ãµes para o PrÃªmio FUNART de Arte ContemporÃ¢nea 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores (e que tambÃ©m sÃ£o artistas visuais)!

Abertas as InscriÃ§Ãµes para o PrÃªmio FUNART de Arte ContemporÃ¢nea 2013

Abertas inscriÃ§Ãµes para Bolsa de EstÃ-mulo Ã  ProduÃ§Ã£o em Artes Visuais 2013
Com investimento total de R$ 600 mil, aÃ§Ã£o vai contemplar 14 projetos de todo 
o paÃ-s. Mais informaÃ§Ãµes no 
site:http://www.funarte.gov.br/edital/bolsa-funarte-de-estimulo-a-producao-em-ar
tes-visuais-2013/

EstÃ£o abertos tambÃ©m os editais de ocupaÃ§Ã£o para as galerias da Funarte de 
Belo Horizonte, BrasÃ-lia, Recife, Rio de Janeiro e SÃ£o Paulo.

Mais informaÃ§Ãµes no site: 
http://www.funarte.gov.br/funarte/funarte-lanca-editais-para-ocupacao-de-galeria
s-no-rio-sao-paulo-belo-horizonte-brasilia-e-recife/

Postagem: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-professores-que-trabalham-com.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 21 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o Professores que Trabalham com audiovisual: InscriÃ§Ãµes abertas para a
3Âª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim VenÃ¢ncio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡! Repassando convite compartilhado pela profÂª Erika Augusto Camacho:

InscriÃ§Ãµes abertas para a 3Âª Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim VenÃ¢ncio

"EstÃ£o abertas, atÃ© 10 de maio, as inscriÃ§Ãµes para a 3Âª Mostra Audiovisual 
Estudantil Joaquim VenÃ¢ncio, que vai selecionar vÃ-deos produzidos por alunos 
matriculados nas diferentes sÃ©ries do Ensino Fundamental, MÃ©dio e da 
EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos de todo o Brasil. SerÃ£o aceitos curtas-metragens
digitais com atÃ© 15 minutos de duraÃ§Ã£o, produzidos nos anos de 2011, 2012 e 
2013, em qualquer formato (DVcam, Betacam, minidv etc), desde que tenham cÃ³pia 
de exibiÃ§Ã£o em DVD" (mais informaÃ§Ãµes na pÃ¡gina de inscriÃ§Ã£o no site: 
cliquem aqui).

NOTAS:
Site da Fiocruz:http://portal.fiocruz.br/
Blog do evento (Mostra Audiovisual Estudantil Joaquim 
VenÃ¢ncio):http://mostrajoaquimvenancio.wordpress.com/
Postagem: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-de-desenho-1-ufrj.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Página 1546



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
ENCONTRO DE DESENHO #1 - UFRJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

OlÃ¡, colegas arte-educadores! Repassando informaÃ§Ã£o enviada pela professora 
Luciana Lima...

ENCONTRO DE DESENHO #1 - UFRJ

O desenho em suas diversas manifestaÃ§Ãµes
Dias 24 e 25 de abril de 2013 - Ã€s 10:00
horas Sala 614

EdifÃ-cio da Reitoria - Cidade UniversitÃ¡ria - UFRJ

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ex-aluno-da-rede-surpreende-sua.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ex-aluno da Rede Surpreende sua Primeira Professora de Artes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OlÃ¡! Mais uma vez a arte-educadora Luciana Lima, que leciona atualmente 
noNÃºcleo de Arte Grande Oteloe naE.M. Comandante Arnaldo Varella,unidades 
escolares da 6Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro 
(6ÂªCRE-RJ), solicitou uma divulgaÃ§Ã£o, desta vez, do trabalho de arte de um 
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ex-aluno seu, do ensino fundamental, que escolheu seguir os passos de sua mestra
e estÃ¡ atualmente fazendo Licenciatura em EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica! O que, claro, 
a enche de orgulho e alegria!

A seguir, a fala da professora Luciana Lima, acima, a vÃ-deo-arte produzida por 
Eduardo Madeiro (ex-aluno de Luciana) e seus colegas de faculdade...

@
@@@

"Oi, pessoal! Estou muito feliz que um ex-aluno meu da E.M. Levy Miranda / 
6ÂªCRE-RJ estÃ¡ fazendo Licenciatura em EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica na UNIGRANRIO!

ProfÂª Luciana Lima

CriaÃ§Ã£o de um videoarte de tema livre
Alunos da UNIGRANRIO:
EQUIPE

Ana Carla

Ariane Hatayama

Eduardo Madeiro (meu querido ex-aluno da Levy Miranda!)

Coordenador de curso Alexandre SÃ¡ Barretto da PaixÃ£o

Curso: Laboratorio de Imagem I

Professora Anna Corina
do curso de Licenciatura em EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica da UNIGRANRIO".

 link no Youtube:[VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=1MzJyhSa0-0alunos

NOTA

(1) Um link para os que nÃ£o sabem ainda o que Ã© videoarte: "Videoarte", 
EnciclopÃ©dia ItaÃº Cultural, Artes Visuais: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseactio
n=termos_textocd_verbete=3854

Postagem: Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins
 <COMENTÃRIOS>

Obrigada ! Realmente Ã© muito gratificante ver ex-alunos seguindo nossa carreira
das Artes.
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Obrigada, Imaculada! 

 <COMENTÃRIOS>
VocÃªs professores, vÃ£o muito alÃ©m da sala de aula!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada! bjs! :)

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, Luciana, para vocÃª e para seu (ex)aluno, Eduardo! Realmente Ã© muito
gratificante! Imagino sua alegria (e compartilho com ela, porque esta Ã© a 
alegria de todos nÃ³s, professores!)! beijos! :)

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-desfile-olimpico-6-cre.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 7 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I Desfile OlÃ-mpico - 6 CRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nesta Ãºltima sexta-feira Anchieta parou pra realizar o I Desfile OlÃ-mpico, com
a passagem da Bandeira OlÃ-mpica, num evento que visa promover o espÃ-rito dos 
Jogos Rio 2016 entre os alunos municipais.

Participaram do eventocerca de 1.500 alunos e professores de 103 escolas da 6Âª 
CRE.

Segundo a Prefeitura, a cada dois meses, uma regiÃ£o diferente da cidade 
receberÃ¡ a Bandeira OlÃ-mpica, que sairÃ¡ do PalÃ¡cio da Cidade, em Botafogo, 
para participar de um desfile cÃ-vico feito por alunos da rede municipal de 
ensino.

E como professora de Artes do NÃºcleo de Arte Grande Otelo, nÃ£o poderia deixar 
de registrar alguns momentos especiais dessa manhÃ£ de muito trabalho.

ParabÃ©ns a todos os professores envolvidos.

Que venham as OlimpÃ-adas...
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Prof. Alice Venturi

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A Bandeira OlÃ-mpica[FOTO]
A chegada do Prefeito[FOTO]

[FOTO]
Alunos da Rede dando entrevista Ã  TV Globo[FOTO]
O Prefeito Eduardo Paes e a SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o Claudia 
Costin[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Visita da SecretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o ao NÃºcleo de Arte Grande Otelo

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
inscricoes-ate-dia-18-de-abril-iii.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

INSCRIÃ‡Ã•ES ATÃ‰ O DIA 18 DE ABRIL: III ENCONTRO REGIONAL SOBRE FORMAÃ‡ÃƒO DE 
PROFESSORES PARA O ENSINO DA ARTE E...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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OlÃ¡, colegas arte-educadores! Acabei de receber um e-mail da profÂª Jacqueline 
Mac-Dowell (SME-RJ E/SUBE/CED-CT Artes Visuais)solicitando que (re)lembrasse 
este importante evento de nossa Ã¡rea: III Encontro Regional sobre FormaÃ§Ã£o de
Professores para o Ensino da Arte e II Encontro Nacional de FormaÃ§Ã£o Docente 
em Artes: Professores de Artes!
NÃ£o percam a oportunidade de participar! As inscriÃ§Ãµes foram prorrogadas atÃ©
18 de abril de 2013, quinta-feira (Ã s 24 horas)!
A primeira etapa Ã© apenas o envio de um resumo do que se pretende apresentar! 
Ã‰ importante ler o regulamento (as normas de envio), pois hÃ¡ algumas 
particularidades, conforme o tipo de apresentaÃ§Ã£o pretendida; alÃ©m do mais, o
resumo precisa estar de acordo com o modelo fornecido pelo site (hÃ¡ um link 
para baixÃ¡-lo).
Se a apresentaÃ§Ã£o for aceita, ficar atento(a) ao prazo de envio da 
comunicaÃ§Ã£o completa (hÃ¡ igualmente um modelo para baixar)!
Quem quiser apenas assistir ao Encontro como ouvinte tem atÃ© o dia 24/05/2013 
para realizar a inscriÃ§Ã£o!
Para professor(a) da Rede de Ensino BÃ¡sico Ã© totalmente gratuito!  :)
Link do site:http://www.formacaoprofessoresartes.com.br/index.html

Link da pÃ¡gina no Facebook:https://www.facebook.com/events/499712450086252/
ProfÂª Imaculada ConceiÃ§Ã£o
[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-cine-indio-brasil-iv.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 MOSTRA CINE ÃNDIO BRASIL IV

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 A MOSTRA CINE ÃNDIO BRASIL IV Ã© a Ãºnica mostra de cinema indÃ-gena do Estado 
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do Rio de Janeiro. Somente filmes brasileiros, feitos por cineastas 
nÃ£o-indÃ-genas e feitos por indÃ-genas: 
http://www.microcine.com.br/mostracineindio (clicar na aba "como chegar").

[FOTO]

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
anima-escola-2013-producao-autonoma-sme.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 21 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Anima Escola 2013 - ProduÃ§Ã£o AutÃ´noma - SME-RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Marcos MagalhÃ£es, um dos fundadores e diretores do FestivalAnima Mundie do 
Anima Escola

OlÃ¡, arte-educadores e demais colegas professores! Alguns de meus registros de 
ontem, 20 de maio de 2013, durante o primeiro dia do curso de formaÃ§Ã£o 
continuada, do Projeto Anima Escola, para professores da rede municipal do Rio, 
que tiveram seus projetos selecionados para a produÃ§Ã£o autÃ´noma 2013 (ver os 
nomes nesta postagem aqui). Foram momentos bem animados! De trocas entre colegas
professores, de compartilhamentos de ideias, de experiÃªncias e de novos 
conhecimentos!
[FOTO]
Marcio Salles (com a cÃ¢mera), coordenador tecnolÃ³gico, e Marcos MagalhÃ£es, 
diretor do Festival Anima Mundi e do ProjetoAnima Escola, com os professores da 
rede
[FOTO]
Professores da rede falaram sobre seus projetos e suas experiÃªncias com o 
cinema de animaÃ§Ã£o
[FOTO]
Professores da rede
[FOTO]
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Professores da rede falaram sobre seus projetos e suas experiÃªncias com o 
cinema de animaÃ§Ã£o
[FOTO]
Luzinete Lima, produtora, e Marcio Sales, coordenador tecnolÃ³gico, do Anima 
Escola

[FOTO]
Luciana Bessa, Projeto Cineclube nas Escolas SME-RJ
[FOTO]
Professores da rede falaram sobre seus projetos e suas experiÃªncias com o 
cinema de animaÃ§Ã£o
[FOTO]
Marcos MagalhÃ£es, um dos fundadores e diretor do Festival Anima Mundi e do 
Anima Escola, com a coordenadora, Joana Milliet
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Joana Milliet, coordenadora do Anima Escola
[FOTO]

[FOTO]
Joana Milliet, coordenadora do Anima Escola
[FOTO]
Professores da rede

[FOTO]

[FOTO]
Marcio Salles
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Marcos MagalhÃ£es
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Luciana Bessa, do Projeto Cineclube nas Escolas SME-RJ, com professores da rede
[FOTO]

[FOTO]

NOTAS
1 - Site do ProjetoAnima Escola:http://www.animaescola.com.br/2 - Ver a 
postagem: "1Âº Encontro de ProduÃ§Ã£o AutÃ´noma de Filmes de 
AnimaÃ§Ã£o":http://www.animaescola.com.br/noticia/50
3 - Blog do ProjetoCineclube nas Escolas:http://cineclubesmerj.blogspot.com.br/

Postagem e fotos de Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

(com exceÃ§Ã£o da foto em que apareÃ§o, que foi tirada pela professora RosimÃ©ri
FranÃ§a do NÃºcleo de Arte Grande Otelo/6ÂªCRE-RJ)

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡,
somos da EM Lauro Travassos, 8Âº cre, pode divulgar nosso blog?Grata! 

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
duas-exposicoes-sobre-lasar-segall.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 5 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Duas ExposiÃ§Ãµes sobre Lasar Segall

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Jovem de Cabelos Compridos, 1942, Lasar Segall

O Museu Lasar Segall comemora centenÃ¡rio da primeira exposiÃ§Ã£o do artista:

"O Museu Lasar Segall comemora este ano o centenÃ¡rio da primeira exposiÃ§Ã£o 
realizada por Lasar Segall (1891-1957) no Brasil, em 1913. Para marcar esta 
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importante data, em marÃ§o o museu abriu duas exposiÃ§Ãµes, Lasar Segall 60 
fotografias (atÃ© 02 de junho), e 50 obras do acervo (longa duraÃ§Ã£o), 
acompanhadas do lanÃ§amento das publicaÃ§Ãµes impressas de mesmo tÃ-tulo. A 
primeira exposiÃ§Ã£o individual de Lasar Segall no Brasil, em marÃ§o de 1913, 
contou com o apoio do..."

Saiba mais sobre a exposiÃ§Ã£oSegall Brasil 1913-2013, sobre a vida e a obra 
deste pintor austrÃ-aco de nascimento e que fez histÃ³ria no Brasil, emA 
RelÃ-quia(clique aqui).

[FOTO]

Autorretrato, 1919, Lasar Segall
Segall Brasil 1913-2013: centenÃ¡rio da primeira exposiÃ§Ã£o de Segall no Brasil

EXPOSIÃ‡Ã•ES:
Lasar Segall 60 fotografias- PerÃ-odo: 16 de marÃ§o a 02 de junho de 2013
50 obras do acervo -PerÃ-odo: 16 de marÃ§o - longa duraÃ§Ã£o

Local: Museu Lasar Segall - IBRAM - MinC

EndereÃ§o: Rua Berta 111, Vila Mariana, telefone: (11) 2159.0400

HorÃ¡rio: Diariamente das 11h00 Ã s 19h00. Fechado Ã s terÃ§as-feiras

Site:http://www.museusegall.org.br/

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festival-varilux-de-cinema-frances-2013.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 5 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÃŠS 2013
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

"Com uma meta de pÃºblico de cem mil espectadores, o Festival Varilux de Cinema 
FrancÃªs volta Ã s telas dos cinemas brasileiros com o melhor da dramaturgia 
francesa recente, de 1Âº a 16 de maio. Neste ano, o festival chega a 40 cidades 
e 70 salas de cinema, um aumento de mais de 50% em relaÃ§Ã£o ao ano passado que 
faz desse evento o maior festival de cinema digital do Brasil [...]"

Saiba mais sobre o FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÃŠS 2013, no site do 
Festival:http://variluxcinefrances.com/o-festival/

ConheÃ§a os artistas 
convidados:http://variluxcinefrances.com/destaque/artistas-convidados/

A PROGRAMAÃ‡ÃƒO

[FOTO]
[FOTO]

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o M. Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mar-recebe-professores-para-o-curso-rio.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MAR Recebe Professores para o Curso: "Rio: uma Cidade em ConstruÃ§Ã£o"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

"O curso Rio, uma cidade em construÃ§Ã£o, Ã© o primeiro mÃ³dulo de um programa 
de reflexÃµes sobre as exposiÃ§Ãµes inaugurais do Museu.
Tomando como ponto de partida o lugar onde o MAR se localiza e o conjunto de 
questÃµes oferecidas pelas exposiÃ§Ãµes Rio de Imagens e O Abrigo e o Terreno o 
curso pretende instaurar um processo de pesquisa sobre as diferentes dimensÃµes 
de cidade existentes num mesmo territÃ³rio e que podem ser reconhecidas nas 
mostras citadas. A cidade nÃ£o Ã© uma unidade, a cidade nÃ£o Ã© uma imagem, a 
cidade consiste num jogo complexo de relaÃ§Ãµes que no Ã¢mbito da escola podem 
ser explorados pelo professor com seus alunos.
O curso terÃ¡ de 4h/aulas e serÃ¡ dividido em trÃªs momentos: visitas Ã s 
exposiÃ§Ãµes, discussÃµes e grupos de trabalho a partir de questÃµes geradoras. 
SerÃ¡ disponibilizado o material educativo desenvolvido para as exposiÃ§Ãµes 
"Rio de Imagens" e "O Abrigo e o Terreno", assim o professor terÃ¡ a 
possibilidade de, com os educadores do MAR, explorar as potencialidades desse 
material em aÃ§Ãµes de prÃ©-visita, visita e pÃ³s-visita ao museu.
O programa de formaÃ§Ã£o com professores torna-se uma agenda regular do MAR e 
terÃ¡ a cada mÃªs um novo tema sempre relacionado Ã s exposiÃ§Ãµes e ativando os
materiais educativos. Para o mÃªs de junho trabalharemos com as mostras Vontade 
Construtiva e O Colecionador.
Para participar do curso os interessados deverÃ£o se inscrever por meio de 
formulÃ¡rio de inscriÃ§Ã£o disponÃ-vel no site ou pelo telefone 2233-5634. O 
professor terÃ¡ a possibilidade de, caso as vagas para o dia solicitado estejam 
encerradas, se inscrever em outra data, atÃ© o encerramento total das vagas 
disponÃ-veis para cada mÃ³dulo. Cada curso receberÃ¡ atÃ© 25 professores.
O mÃªs de implantaÃ§Ã£o Ã© importante para identificaÃ§Ã£o de ajustes 
necessÃ¡rios por isso contamos com a colaboraÃ§Ã£o de vocÃªs na identificaÃ§Ã£o 
de questÃµes que podem ser melhor organizadas.Os participantes receberÃ£o o 
material educativo das referidas mostras."
CURSO DE FORMAÃ‡ÃƒO COM PROFESSORES

TEMA-RIO:UMA CIDADE EM CONSTRUÃ‡ÃƒO
DIAS - SÃ¡bado: 11, 18 ou 25 de maio - 13h Ã s 17h
Quinta-feira: 16 ou 23 de maio - 13h Ã s 17h
InscriÃ§Ãµes a partir do dia 7 de maio de 2013
InformaÃ§Ãµes e dÃºvidas:escoladoolhar@museudeartedorio.org.br
Postagem: Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins - informaÃ§Ãµes recebidas por 
e-mail

 [VÃDEO]

Página 1565



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
paulo-herkenhoff-critico-de-arte-e.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 18 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Paulo Herkenhoff, CrÃ-tico de Arte e Diretor do MAR, Museu de Arte do Rio, Fala 
ao Minutos de Arte

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MAR - ArtRioMinutos de Arte - MAR ArtRio from ArtRio on Vimeo

Programa Minutos de Arte: vÃ-deos com entrevistas inÃ©ditas com curadores e 
artistas visuais, nas principais exposiÃ§Ãµes e instituiÃ§Ãµes culturais da 
cidade. O objetivo da sÃ©rie Ã© mapear a produÃ§Ã£o contemporÃ¢nea nacional, 
informando e aproximando o grande pÃºblico dos grandes expoentes da arte 
brasileira, alÃ©m de galerias e museus.
No programa de estrÃ©ia, o curador Fernando Cocchiarale, apresentador da sÃ©rie,
conversa com o crÃ-tico de arte e diretor do MAR - Museu de Arte do Rio, Paulo 
Herkenhoff (referÃªncia: http://vimeo.com/65203079 ).

Postado por Imaculada ConceiÃ§Ã£o ManhÃ£es Marins

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
publicada-listagem-dos-projetos.html

 <TÃTULO>
CONEXÃƒO DAS ARTES - SME-RJ
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Publicada a Listagem dos Projetos Selecionados para o Anima Escola 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

SeleÃ§Ã£o dos projetos de ProduÃ§Ã£o AutÃ´noma 2013
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"Foram selecionados 25 projetos para a etapa ProduÃ§Ã£o AutÃ´noma de Filmes de 
AnimaÃ§Ã£o 2013! Os projetos foram inscritos por professores da Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro a partir da chamada feita pelo Anima 
Escola atravÃ©s de um edital publicado aqui no site.

Os professores que tiveram seus projetos selecionados contarÃ£o com o apoio 
tÃ©cnico e pedagÃ³gico da equipe Anima Escola para o desenvolvimento de um filme
de animaÃ§Ã£o na escola.
Os principais critÃ©rios para a seleÃ§Ã£o dos projetos foram:
1 - ConsistÃªncia e grau de clareza da proposta2 - Conhecimento sobre a 
linguagem e a tÃ©cnica da animaÃ§Ã£o, possibilitando ao professor realizar o 
projeto de forma autÃ´noma na escola".
[FOTO]

REFERÃŠNCIAS: Blog do Anima Escola /Anima 
Mundi:http://www.animaescola.com.br/noticia/48

 [VÃDEO]
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 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\coordenacaohistoriaorsina.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
absolutismo.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ABSOLUTISMO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Resumo sobre o Absoluismo, com vÃ-deos, exercÃ-cios e muito mais!Clique no "Rei 
Sol":
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ainda-sobre-revoluca-francesa.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AINDA SOBRE A REVOLUÃ‡Ãƒ FRANCESA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exercicios-revolucao-francesa.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 EXERCÃCIOS - REVOLUÃ‡ÃƒO FRANCESA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exercicios.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 EXERCÃCIOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Aqui vocÃªs encontram uma sÃ©rie de exercÃ-cios organizados por ano. Serve como 
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fonte de consulta e sugestÃ£o de atividades. Clique imagem abaixo:

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pela iniciativa!
Bela estÃ©tica, mas acho que esses links podem desaparecer.
Depois te passo umas manhas. kkkk
AbraÃ§Ã£o e Boa, mas boa mesmo, PÃ¡scoa!
:-)
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
guia-de-aprendizagem-do-oitavo-ano_25.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GUIA DE APRENDIZAGEM - OITAVO ANO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
guias-de-aprendizagem-setimo-ano.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GUIAS DE APRENDIZAGEM - SÃ‰TIMO ANO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-rei-que-proibiu-o-futebol.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 20 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O REI QUE PROIBIU O FUTEBOL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

   O rei inglÃªs Eduardo II ordenou em 13 de abril de 1314 a proibiÃ§Ã£o da 
prÃ¡tica do futebol pela populaÃ§Ã£o. Em nome de Deus, Eduardo II afirmou que o 
futebol era fonte de uma grande perturbaÃ§Ã£o e que seria vetada sua prÃ¡tica a 
partir daquela data sob pena de prisÃ£o aos transgressores.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
plano-de-aula-iluminismo.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PLANO DE AULA - ILUMINISMO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
site-com-jogos-educativos.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SITE COM JOGOS EDUCATIVOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sobre-revolucao-francesa.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SOBRE A REVOLUÃ‡ÃƒO FRANCESA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalho-sobre-renascimento-cultural.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TRABALHO SOBRE RENASCIMENTO CULTURAL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Estou disponibilizando aos colegas um trabalho sobre Renascimento Cultural 
enviado pela Profa. Maria Cristina Esteves. Clique na imagem e veja:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
planos-de-aula.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PLANO DE AULA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
 Professor, clique nos links abaixo e encontre uma sÃ©rie de planos de aula de 
HistÃ³ria disponÃ-veis.
PLANO DE AULA 01
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PLANO DE AULA 02

PLANO DE AULA 03

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡
Muito interessante a histÃ³ria de Nabucodonosor.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
videos.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 VÃDEOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Que tal trabalhar com vÃ-deo aulas? Clique nos links abaixo e veja: 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novo-telecurso.html

 <TÃTULO>
COORDENAÃ‡ÃƒO HISTÃ“RIA
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado aos professores da Ã¡rea de humanidades do GEC Orsina da 
Fonseca.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Novo Telecurso

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Clique na imagem abaixo e veja uma sÃ©rie de aulas do Novo Telecurso: 

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\degenerarte.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
as-pecas-estao-se-encaixando-o-blog.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

As peÃ§as estÃ£o se encaixando... O blog esta sendo configurado!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abstracionismo-geometrico.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Abstracionismo GeomÃ©trico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Wassily Kandinsky foi um dos grandes mestres da Bauhaus que era responsÃ¡vel 
pelos estudos das cores (junto Paul Klee, Josef Albers, etc). Ficou muito famoso
apÃ³s desenvolver as primeiras telas abstratas no ocidente, essas telas foram 
desenvolvidas como desenhos nÃ£o figurativos.

[FOTO]

A partir da releitura de suas obras, os alunos do 8Âº ano da E.M.Conjunto Praia 
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da Bandeira fizeram as composiÃ§Ãµes abaixo.[FOTO]
Iverton Santos - 1801
[FOTO]
Gabriel - 1801

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blah-cultural-opiniao-africa-ancestral.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 20 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Blah Cultural: OpiniÃ£o: "Ãfrica Ancestral e ContemporÃ¢nea - As Ar...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Blah Cultural: OpiniÃ£o: "Ãfrica Ancestral e ContemporÃ¢nea - As Ar...: *** 

Texto gentilmente cedido por Eduardo Santos , professor de Artes PlÃ¡sticas do 
Estado e MunicÃ-pio do Rio de Janeiro.  Se vocÃª estiver no ...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entenda-porque-degenerarte.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entenda porque DegenerArte...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Porque DegenerArte?
[FOTO]

Entartete Kunst

DefiniÃ§Ã£o:Em 19 de julho de 1937 Ã© aberta na cidade de Munique, na Alemanha, 
a exposiÃ§Ã£o que marca o Ã¡pice da campanha pÃºblica do regime nazista contra 
aarte moderna: a mostra internacional "Arte Degenerada". Organizada pelo 
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presidente da CÃ¢mara de Artes PlÃ¡sticas do reich, Adolf Ziegler, a exposiÃ§Ã£o
reÃºne cerca de 650 obras entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e 
livros, provenientes de acervos de 32 museus alemÃ£es, 
consideradasartisticamente indesejÃ¡veis e moralmente prejudiciais ao povo pelo 
governo nacional-socialista alemÃ£o (1933-1945), liderado por Adolf Hitler. Os 
nazistas classificam como "degenerada" (entartet) toda manifestaÃ§Ã£o artÃ-stica
que insulta o espÃ-rito alemÃ£o, mutila ou destrÃ³i as formas naturais ou 
apresenta de modo evidente "falhas" de habilidade artÃ-stico-artesanal. Em 
termos visuais, Ã© degenerada toda obra de arte que foge aos padrÃµes clÃ¡ssicos
de beleza e representaÃ§Ã£o naturalista, em que sÃ£o valorizados a perfeiÃ§Ã£o, 
a harmonia e o equilÃ-brio das figuras. Nesse sentido, a arte moderna, com sua 
liberdade formal de cunho fundamentalmente antinaturalista, Ã© considerada em 
sua essÃªncia "degenerada".A classificaÃ§Ã£o de algumas manifestaÃ§Ãµes 
artÃ-sticas como degeneradas, em oposiÃ§Ã£o a obras "sadias" (em alemÃ£ogesund),
Ã© anterior Ã  fundaÃ§Ã£o do prÃ³prio Partido Nacional-Socialista e remonta a 
movimentos culturais racistas na Alemanha do fim do sÃ©culo XIX. Como termo 
tÃ©cnico oriundo da biologia,entartetÃ© utilizado para descrever determinados 
animais ouplantas que foram tÃ£o modificados a ponto de nÃ£o ser reconhecidos 
mais como parte de uma espÃ©cie. A transposiÃ§Ã£o para a esfera da cultura se 
dÃ¡ em estudos pseudocientÃ-ficos, como oEntartung[DegeneraÃ§Ã£o ou 
CorrupÃ§Ã£o], de Max Nordaus, publicado em 1892, no qual o autor defende a 
superioridade da cultura tradicional alemÃ£ ao mesmo tempoque difama as obras 
dossimbolistase dos prÃ©-rafaelitas, procurando provar o quanto sÃ£o degeneradas
ou decadentes, segundo os parÃ¢metros de uma arte considerada espiritualmente 
"saudÃ¡vel". Com o florescimento da arte moderna na Alemanha no decorrer da 
dÃ©cada de 1920, teses como a de Nordaus tÃªm apopularidade renovada. SÃ£o 
desenvolvidos estudospara provar as relaÃ§Ãµes entre raÃ§a e estilo artÃ-stico, 
que servem para consolidar a posiÃ§Ã£o dapintura de gÃªnerorealista alemÃ£ do 
sÃ©culo XIX como a expressÃ£o mais nobre da raÃ§a ariana.Em 1928, utilizando-se 
das idÃ©ias de Nordaus, o arquiteto e teÃ³rico racista Paul Schultze-Naumburg 
publica o livroKunst und Rasse[Arte e RaÃ§a], no qual aparece pela primeira vez 
a associaÃ§Ã£o da arte moderna com o termoentartet. O autor coloca lado a lado 
fotografias de pessoas deformadas ou doentes mentais e pinturas de importantes 
artistas modernos como Amedeo Modigliani (1884 - 1920), Karl Schmidt-Rottluff 
(1884 - 1976) eOtto Dix (1891 - 1969) a fim de provar visualmente o carÃ¡ter 
"degenerado" da produÃ§Ã£o moderna. Assim, quando Hitler passa a governar o 
paÃ-s, em 1933, o uso dos adjetivos "degenerado" e "sadio" jÃ¡ estÃ¡ 
suficientemente estabelecido no meio cultural como norma de diferenciaÃ§Ã£o 
entre a arte de vanguarda e a arte tradicional.A campanha nazista contra a arte 
moderna comeÃ§a com a tomada de poder. Em 1933, Hitler fecha aBauhause promove a
primeira exposiÃ§Ã£o difamatÃ³ria da arte moderna em Karlsruhe e Mannheim. 
Segue-se a cassaÃ§Ã£o de diversos curadores, diretores de museus e 
artistas-professores como Willi Baumeister (1889 - 1955) e Otto Dix. Os artistas
comeÃ§am a emigrar. Livros sÃ£o queimados em praÃ§a pÃºblica e inicia-se um 
verdadeiro processo de expropriaÃ§Ã£o arbitrÃ¡ria pelos nazistas dos acervos dos
museus: mais de 16.500 obras de arte consideradas degeneradas sÃ£o confiscadas, 
muitas das quais foram destruÃ-das ou perdidas. Obras de valor - 
comoAuto-Retrato(1888) de Vincent van Gogh (1853 - 1890) ouAcrobata e Jovem 
Arlequim(1905), de Pablo Picasso (1881 - 1973) - sÃ£o vendidas num leilÃ£o em 
1939 na Galeria Fischer, em Lucerna, SuÃ-Ã§a, e revertidas em divisas para os 
nazistas. Nota-se que o comportamento polÃ-tico ou religioso dos artistas passa 
a nÃ£o importar, sendo perseguidos todos aqueles identificÃ¡veis com qualquer 
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corrente oposta Ã s diretrizes artÃ-sticas nacionalistas e de cunho realista 
estabelecidas pelo governo. Namencionada exposiÃ§Ã£o de 1937, em Munique, 
sÃ£oapresentados trabalhos tanto dosexpressionistasalemÃ£es quanto de Henri 
Matisse (1869 - 1954), Picasso, Georges Braque (1882 - 1963), Piet Mondrian 
(1872 - 1944), El Lissitzky (1890 - 1941), Paul Klee (1879 - 1940), Marc Chagall
(1887 - 1985), Wassily Kandinsky (1866 - 1944), Otto Dix, Max Ernst (1891 - 
1976), George Grosz (1893 - 1959) e outros.Lasar Segall (1891 - 1957), que 
emigra para o Brasil em 1923 e naturaliza-se brasileiro, Ã© representadocom seis
trabalhos, dos quais apenas dois podem ser vistos ainda hoje. Sucesso absoluto 
de pÃºblico (mais de2 milhÃµes de visitantes), a exposiÃ§Ã£o viaja por diversas 
cidades alemÃ£s e austrÃ-acas atÃ© 1941.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-com-o-ilustrador-de-livros.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra com o Ilustrador de livros infantojuvenis Marcelo Pimentel

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1580



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rene-magritte-false-mirror.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RenÃ© Magritte - "The False Mirror"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A pintura de Magritte dÃ¡ novos significados aos objetos comuns. Ao contrÃ¡rio 
do automatismo surreal atÃ© entÃ£o praticado, o seu trabalho surge da 
justaposiÃ§Ã£o pensada, criando uma imagÃ©tica poÃ©tica e exortando Ã  
hipersensibilidade do pÃºblico. O resultado sÃ£o objetos hÃ-bridos. Os motivos 
eram muitas vezes cotidianos: Ã¡rvores, janelas, portas, cadeiras, pessoas, 
paisagens. Magritte nÃ£o procurava o obscuro e recusava o significado dos sonhos
e da psicanÃ¡lise. Pelo contrÃ¡rio, ele procurava, atravÃ©s da terapia de choque
e da surpresa, libertar da sua obscuridade as visÃµes convencionais da 
realidade.
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[FOTO]

Trabalho de releitura da obra de RenÃ© Magritte desenvolvido pelos alunos da 
E.M.Praia da Bandeira[FOTO]
NÃºbia 1801
[FOTO]
Caroline - 1803
[FOTO]
Hugo de Lima - 1803
[FOTO]
CÃ©lia Regina - 1803
[FOTO]
Caio 1803
[FOTO]
Gustavo 1803
[FOTO]
Saionara - 1803
[FOTO]
Rodrigo 1803

[FOTO]
Luiz AntÃ´nio - 1801
[FOTO]
Gabriel Santos 1803
[FOTO]
Hugo Fernandes 1803
[FOTO]
Juliana Santos 1801

Apesar dos cerca de mil trabalhos que criou atÃ© Ã  sua morte em agosto de 1967,
RenÃ© Magritte comeÃ§ou apenas a ser verdadeiramente apreciado nos anos 60. O 
interesse generalizado fez com que muitas das suas telas se tornassem parte da 
cultura popular durante as dÃ©cadas seguintes. Ainda hoje o seu trabalho Ã© 
re-interpretado por artistas modernos. O mÃºsico Rufus Wainwright Ã© um deles e 
no seu vÃ-deo Across The Universe (2002) mostra Dakota Fanning rodeada de homens
de chapÃ©u de coco e gabardine estÃ¡ticos no ar, numa semelhanÃ§a inegÃ¡vel com 
"Golconde".

"A arte evoca o mistÃ©rio sem o qual o mundo nÃ£o existiria", RenÃ© Magritte.
 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-centro-cultural-helio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 13 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao Centro Cultural Helio Oiticica com os alunos do Ciep Rubem Braga - 
 ExposiÃ§Ã£o Ãfrica: Ancestral e ContemporÃ¢nea - As Artes do Benin

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Poxa vc como sempre demais nÃ©??? Essas visitas sÃ£o otimas para os alunos. 
Muito bom. ParabÃ©ns. Bjos

 <COMENTÃRIOS>
O professor Eduartes recomenda:

Se vocÃª estiver no Centro da Cidade do Rio de Janeiro nÃ£o deve perder a 
 oportunidade de visitar a exposiÃ§Ã£o Ãfrica Ancestral e ContemporÃ¢nea - As 

Artes de Benin.
 A mostra, que une a tradicional Arte ancestral com produÃ§Ãµes contemporÃ¢neas,
revela uma produÃ§Ã£o estÃ©tica vigorosa, Ãºnica e essencialmente africana. O 
clÃ-max dessa exposiÃ§Ã£o fica por conta de uma grande instalaÃ§Ã£o na qual se 
vÃª o continente africano e as embarcaÃ§Ãµes navegando para nosso lado do 
atlÃ¢ntico.
 ExposiÃ§Ã£o permanece no Centro Municipal de Arte HÃ©lio Oiticica do Rio de 
Janeiro localizado na rua Luis de CamÃµes, 68. Tel: 2242-1012) atÃ© o dia 04 de 
setembro. Seu horÃ¡rio de funcionamento Ã© de terÃ§a a sexta-feira, das 11h Ã s 
18h e sÃ¡bados, domingos e feriados, das 11h Ã s 17h. A entrada Ã© franca e tem 
acesso para deficiente fÃ-sico (elevador).
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Eduardo Santos Arte-Educador
Professor de Artes PlÃ¡sticas do Estado e MunicÃ-pio do Rio de Janeiro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-museu-nacional-de-belas-artes.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 20 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao Museu Nacional de Belas Artes com os alunos do Ciep Rubem Braga

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais umaagradÃ¡veltarde cultural com meus alunos do Ciep Rubem Braga. Fechando o
ciclo de 3 atividades culturais - Circuitos belezas naturais, construÃ§Ãµes e 
MNBA- Passaremos agora a produÃ§Ã£o das obras de arte que farÃ£o parte da 
exposiÃ§Ã£o: Arte, da natureza ao concreto que serÃ¡ exibida em outubro.
No MNBA apreciamos alÃ©m do incrÃ-vel acervo permanente, a exposiÃ§Ã£o Rio: a 
arte da animaÃ§Ã£o,um acervo   que inclui desde as primeiras pÃ¡ginas do roteiro
atÃ© o resultado final do filme Rio e o3Âº Festival Internacional de Humor 
comexposiÃ§Ãµes       sobre charges, cartoons e caricaturas.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
astronautas-teatro-e-danca-guia-rio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Astronautas :: Teatro e DanÃ§a :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Astronautas :: Teatro e DanÃ§a :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-falando-francamente-camara-analisa.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Blog Falando Francamente: CÃ¢mara analisa projeto de lei que pune violÃªncia 
c...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Blog Falando Francamente: CÃ¢mara analisa projeto de lei que pune violÃªncia 
c...: A CÃ¢mara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 267/11, da deputada Cida 
Borghetti (PP-PR),  que estabelece puniÃ§Ãµes para estudantes que des...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caras-pintadas-exposicoes-guia-rio-show.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Caras pintadas :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Caras pintadas :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carlos-zilio-paisagens-1974-1978.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Carlos Zilio: paisagens 1974-1978 :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Carlos Zilio: paisagens 1974-1978 :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cartaz-em-cartaz-de-fernando-pimenta.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cartaz em Cartaz, de Fernando Pimenta :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O 
Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Cartaz em Cartaz, de Fernando Pimenta :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O 
Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hubble-3-d-cinema-guia-rio-show-o-globo.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Hubble 3-D :: Cinema :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hubble 3-D :: Cinema :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
infinitos-escondidos-exposicoes-guia.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Infinitos escondidos :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Infinitos escondidos :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-ciencia-e-tecnologia.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Castelo da rainha Elizabeth II serÃ¡ 
autossuficiente atÃ© 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - CiÃªncia e Tecnologia - Castelo da rainha Elizabeth II serÃ¡ 
autossuficiente atÃ© 2012

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-cultura-meridianos.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Cultura - Meridianos reÃºne artistas latino-americanos no Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Cultura - Meridianos reÃºne artistas latino-americanos no Rio

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-cultura-waldomiro-de.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Cultura - Waldomiro de Deus, um dos maiores pintores do 
paÃ-s, abre exposiÃ§Ã£o no Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Cultura - Waldomiro de Deus, um dos maiores pintores do 
paÃ-s, abre exposiÃ§Ã£o no Rio

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-fliporto-2011-fliporto.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Fliporto 2011 - Fliporto: Christina Oiticica expÃµe na Casa 
Brasil, do 'JB'

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Jornal do Brasil - Fliporto 2011 - Fliporto: Christina Oiticica expÃµe na Casa 
Brasil, do 'JB'

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jornal-do-brasil-programa-as-melhores.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Programa - As melhores exposiÃ§Ãµes da cidade - 7 a 13 de 
outubro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Jornal do Brasil - Programa - As melhores exposiÃ§Ãµes da cidade - 7 a 13 de 
outubro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lembrancas-perdidas-exposicoes-guia-rio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

LembranÃ§as perdidas :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

LembranÃ§as perdidas :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
louise-bourgeois-o-retorno-do-desejo.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Louise Bourgeois: o retorno do desejo proibido :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show 
:: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Louise Bourgeois: o retorno do desejo proibido :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show 
:: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meninas-do-rio-exposicoes-guia-rio-show.html
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 <TÃTULO>

DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Meninas do Rio :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Meninas do Rio :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mini-cool-globes-exposicoes-guia-rio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mini cool globes :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mini cool globes :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
morte-das-ofelias-exposicoes-guia-rio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A morte das OfÃ©lias :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A morte das OfÃ©lias :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-welasco-de-moveis-exposicoes.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra Welasco de mÃ³veis :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mostra Welasco de mÃ³veis :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olhar-carioca-exposicoes-guia-rio-show.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olhar carioca :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Olhar carioca :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
percurso-grafico-50-anos-da-arte-de.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Percurso grÃ¡fico - 50 anos da arte de ClÃ©cio Penedo :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia 
Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Percurso grÃ¡fico - 50 anos da arte de ClÃ©cio Penedo :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia 
Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
polemica-nova-biografia-de-van-gogh-diz.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nova biografia de Van Gogh

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PolÃªmica

Nova biografia de Van Gogh diz que pintor nÃ£o cometeu suicÃ-dioPlantÃ£o| 
Publicada em17/10/2011Ã s 12h17mO Globo (segundocaderno@oglobo.com.br)
R1R2R3R4R5DÃŠ SEU VOTOR1R2R3R4R5MÃ‰DIA: 0,0Share317
[FOTO]

RIO - Um novo livro sobre o pintor holandÃªs Vincent Van Gogh coloca dÃºvidas 
sobre a crenÃ§a popular de que ele teria atirado contra o prÃ³prio peito em um 
campo na FranÃ§a. As informaÃ§Ãµes sÃ£o do jornal britÃ¢nico "The Telegraph".
"Van Gogh: The Life", de Steven Naifeh e Gregory White Smith, sugere que a causa
mais provÃ¡vel da morte do pintor teria sido pelas mÃ£os de uma outra pessoa, 
que seria um garoto local.
A nova teoria contradiz a versÃ£o estabelecida do acontecimento, que afirma que 
Van Gogh, que tinha 37 anos, atirou contra si mesmo no meio de um campo, 
cambaleando por mais de um quilÃ´metro atÃ© a estalagem em que estava hospedado 
em 1890. Antes de morrer, 30 horas depois, ele foi perguntado se tinha tido a 
intenÃ§Ã£o de cometer suicÃ-dio, e ele respondeu:: "Acredito que sim".
Mas isso nÃ£o explica porque o cavalete e os pincÃ©is que ele levou consigo 
naquele dia, alÃ©m da arma utilizada, nunca foram encontrados, ou mesmo um 
bilhete de suicÃ-dio.
O livro questiona se o artista, que passou um tempo internado num asilo 
psiquiÃ¡trico, poderia ter adquirido uma arma.
Os autores do livro acreditam que o tiro fatal tenha sido disparado por um 
garoto de 16 anos chamado RenÃ© Secretan, que estava passando o verÃ£o em uma 
vila prÃ³xima e cujo complexo relacionamento com Van Gogh incluÃ-a comprar 
bebidas para ele e provocÃ¡-lo.
Os escritores alegam que Van Gogh nÃ£o acusou o garoto de ter atirado contra ele
porque estaria conformado com a morte e nÃ£o queria que o adolescente fosse 
punido.
Mas especialistas do Museu Van Gogh dizem que nÃ£o estÃ£o convencidos pela 
teoria. Leo Jansen, curador do museu e editor das cartas de Van Gogh, disse que 
a biografia Ã© um "Ã³timo livro". Mas afirmou que "ainda nÃ£o pode concordar" 
com as conclusÃµes dos autores sobre a morte do pintor.

Leia mais sobre esse assunto 
emhttp://oglobo.globo.com/cultura/mat/2011/10/17/nova-biografia-de-van-gogh-diz-
que-pintor-nao-cometeu-suicidio-925594119.asp#ixzz1b3dfls51
 1996 - 2011. Todos os direitos reservados a Infoglobo ComunicaÃ§Ã£o e 
ParticipaÃ§Ãµes S.A.

--------------------------------------------------------------------------------

Página 1594



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<POSTAGEM>
sonia-andrade-retrospectiva-1973-1994.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sonia Andrade - Retrospectiva 1973-1994 :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O 
Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sonia Andrade - Retrospectiva 1973-1994 :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O 
Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turbulencias-sao-apenas-nuvens-no.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TurbulÃªncias sÃ£o apenas nuvens no caminho :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: 
O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

TurbulÃªncias sÃ£o apenas nuvens no caminho :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: 
O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-homem-um-mundo-exposicoes-guia-rio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um homem, um mundo :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Um homem, um mundo :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
waldomiro-de-deus-50-anos-de-pintura.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 2 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Waldomiro de Deus, 50 anos de pintura :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O 
Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Waldomiro de Deus, 50 anos de pintura :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O 
Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-nas-escolas-do-rio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineclube nas escolas do Rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Cineclube nas escolas do Rio
No prÃ³ximo ano, na nossa escola!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cow-parade-rio-2011-exposicoes-guia-rio.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cow Parade Rio 2011 :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Cow Parade Rio 2011 :: ExposiÃ§Ãµes :: Guia Rio Show :: O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desenhar-gravar-e-pintar-exposicoes.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
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Movimento Cineclubista
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Esse ano promete, olha o projeto do cineclube no conexÃ£o das 
arteshttp://conexaodasartes-sme-rj.blogspot.com/2012/01/cineclube-nas-escolas-do
-rio.html
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ImperdÃ-vel
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DegenerArteCineclube com o filme Bollywood Dream - O SonhoBollywoodiano
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ExibiÃ§Ã£ogratuitado Filme"Bollywood Dream - O Sonho Bollywoodiano

Trailer:
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

Beatriz Seigner Ã© a diretora do longa-metragem de ficÃ§Ã£oBollywood 
 Dream(2010), primeira co-produÃ§Ã£o cinematogrÃ¡fica entre o Brasil e a Ãndia e 

dos curtas metragensUma Menina como outras Mil(2001),Roda 
Real(2004),Indias(2005). Ã‰ tambÃ©m roteirista e produtora dos 
documentÃ¡riosBollyworld(2008),Ginsberg Karma(2008) dirigidos por Ram Prasad 
Devineni, das sÃ©ries de documentÃ¡rios para televisÃ£oOn The Road with Bob 
Holman(2009), filmado na Gambia, Mali, Senegal, Israel e Palestina, dirigido por
Bob Holman e Ram Devineni, sendo tambÃ©m a roteirista dos 13 episÃ³diso da 
sÃ©rieNo Caminho da Escolafeita para o Sesc Tv com direÃ§Ã£o geral de Heloisa 
Passos.Atualmente trabalha no desenvolvimento do roteiro de um longa-metragem de
ficÃ§Ã£o paraWalter Salles, na montagem do documentÃ¡rioO Estado PoÃ©tico do 
Mundo.
SINOPSE DO FILME:
TrÃªs atrizes brasileiras decidem tentar a sorte em Bollywood,indÃºstria 

 cinematogrÃ¡fica da Ãndia, mas uma vez inseridas nocoraÃ§Ã£o da cultura e 
mitologia indiana, seus sonhos se modificam no contraste entre o oriente e o 
ocidente, o ancestral e o novo, entre os valores individuais e coletivos.
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[FOTO]

Cineclube DegenerArteApresenta:

Breve HistÃ³rico:O Cineclube DegenerArte foi oficialmente criado no dia 2 de 
marÃ§o de 2012 com a exibiÃ§Ã£o do longa-metragem "Bollywood Dream - O sonho 
Bollywoodiano". Ele surgiu a partir da necessidade de investigaÃ§Ã£o de uma 
metodologia de educaÃ§Ã£o em audiovisual dentro da sala de aula.[FOTO]

Primeira sessÃ£o do Cineclube DegenerArteNos anos anteriores, nas aulas de 
artes, foi observado que quando se fazia um trabalho de leitura de imagens 
usando o recurso do projetor, a crÃ-tica feita pelos alunos era mais concisa, 
analÃ-tica e pertinente. TambÃ©m foi observado, principalmente nas aulas que 
necessitavam de maior comprometimento e concentraÃ§Ã£o, que o recurso 
audiovisual favorecia um trabalho mais colaborativo.Assim sendo, este registro 
se faz com base numa metodologia triangular pautada pela leitura, crÃ-tica e 
produÃ§Ã£o visual, buscando as experiÃªncias vividas pelos alunos no decorrer 
deste ano.Tudo comeÃ§ou durante a 8Âª Jornada Internacional de EducaÃ§Ã£o do Rio
de Janeiro, onde, por intermÃ©dio da professora Gisele Cardoso Cordeiro, 
coordenadora do CIEP AdÃ£o Pereira Nunes, tomou-se conhecimento do projeto 
Cineclube na Escola realizado pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.

Logo apÃ³s, em contato com as gerentes de MÃ-dia EducaÃ§Ã£o da SME, Adelaide 
LÃ©o e Luciana Bessa, foi feita a capacitaÃ§Ã£o em produÃ§Ã£o audiovisual com 
Josinaldo Medeiros(Cidadela, Mate com Angu e Fora Do Eixo), Bianca Freire (Ponte
Plural e Fora do Eixo), Vitor Guerra (Fora do Eixo) e Frederico Cardoso 
(Cidadela e Fora do Eixo) que abriram a possibilidade de um contato com a rede 
Fora do Eixo e a distribuidora DF5.
[FOTO]

CAPACITAÃ‡ÃƒO EM PRODUÃ‡ÃƒO AUDIOVISUAL
Em seguida, a participaÃ§Ã£o no SeminÃ¡rio Redes de FormaÃ§Ã£o para o 
Audiovisual na Escola Livre de Cinema de Nova IguaÃ§u possibilitou o 
conhecimento de propostas de aÃ§Ãµes integradas para o desenvolvimento do 
audiovisual na educaÃ§Ã£o. Entre elas, a criaÃ§Ã£o do Dia do Audiovisual em 
EducaÃ§Ã£o (28/08).
Com o conhecimento tÃ©cnico e com metas estabelecidas, o prÃ³ximo passo foi o 
contato com a gerÃªncia da biblioteca Euclides da Cunha, situada na PraÃ§a 
Donaides, s/nÂº e representada pela Sra. Deolinda Maria Mello de Avellar 
Subgerente III. ApÃ³s envio de projeto ficou acertado a exibiÃ§Ã£o mensal de 
filmes de licenÃ§a creative commons, aberto a toda a comunidade seguido de um 
debate livre.
[FOTO]

Beatriz Signer com as alunas LÃ-cia Santos e Maria Clara da turma 1802
No dia 2 de marÃ§o de 2012 os professores Eduardo do Nascimento Borba dos Santos
e Ricardo Dantas, acompanhados de vinte E oito alunos da Escola Municipal 
Conjunto Praia da Bandeira, caminharam atÃ© a Biblioteca do CocotÃ¡ beirando a 
orla da praia da Bandeira. A chegada se deu Ã s 14hs onde, apÃ³s uma breve 
explanaÃ§Ã£o sobre o projeto, foi exibido o filme Bollywood Dream. Ao fim da 
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sessÃ£o, a diretora do filme Beatriz Signer nos deu a honra da sua presenÃ§a e 
gentilmente iniciou o debate sobre a produÃ§Ã£o do filme, sua experiÃªncia na 

 Ãndia e a coproduÃ§Ã£o do filme junto Ã  indÃºstria bollywoodiana e as 
diferenÃ§as entre os dois povos.
[FOTO]

Arley Mendes e Anderson Esteves da turma 1802Para concluir, deve-se destacar o 
apoio da professora Tania AraÃºjo para o sucesso do evento, a presenÃ§a da 
professora Elizabeth Caldas e de seus alunos, que abrilhantaram aquele espaÃ§o e
agradecer Ã  direÃ§Ã£o e aos alunos da Escola Municipal Conjunto Praia da 
Bandeira por sua dedicaÃ§Ã£o.
[FOTO]
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[FOTO]
Foi uma manhÃ£ incrÃ-vel.SaÃ-moscedinho da escola e dava para ver no rosto de 
cada aluno um sorriso de ansiedade e nervosismo. Para quem geralmente faz o 
caminho casa, escola e pracinha, a simplesideiade fazer uma trilha foi o 
suficiente para uma euforia coletiva. Entramos noÃ´nibuse iniciamos nossa 
jornada a Urca. Foi uma viajem abenÃ§oada. NÃ£o tinha engarrafamento, a luz 
estava incrÃ-vel e ainda na Pista Claudio Coutinho os alunos avistaram o ator 
AtaÃ-de Arcoverde, o SalsichÃ£o do Zorra total.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Vou postar aqui alguma das fotografias desse dia, acho que elas vÃ£o dispensar 
qualquer comentÃ¡rio.
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Os alunos do quinto ano da E.M. Conj. Praia da Bandeira apresenta as suas 
maquetes: Um olhar sobre o meu bairro e a construÃ§Ã£o com sucatas
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Veja todas as fotos em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.399549693389125.99496.100000022947390t
ype=3
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PÃ¡scoa no CIEP Olga BenÃ¡rio
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Aproveitando o clima de PÃ¡scoa os alunos do 1Âº ano criaram os seus porta-ovos 
usando o rolinho de papel higiÃªnico e papelÃ£o. O mais gostoso foi ver a cara 
de felicidade de um trabalho que fizeram sem ajuda! Em breve todas as 
fotos![FOTO]
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Pop Arte na E.M. Conj. Praia da Bandeira
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Atividade realizada com os alunos do 9Âº ano

[FOTO]

[FOTO]

"O lugar da arte sempre foi um tema extensamente debatido entre crÃ-ticos, 
apreciadores, pesquisadores e os prÃ³prios artistas. Durante um bom tempo, o 
mundo da arte foi pensado como uma esfera autÃ´noma, regida por seus prÃ³prios 
cÃ³digos e fruto de uma criatividade centrada na individualidade do artista. 
Contudo, principalmente a partir do sÃ©culo XX, notamos que essa separaÃ§Ã£o 
entre a arte e o mundo veio perdendo forÃ§a na medida em que movimentos diversos
buscaram quebrar tais limites.

Na dÃ©cada de 1950, observamos a formulaÃ§Ã£o de um movimento chamado de pop 
art. Essa expressÃ£o, oriunda do inglÃªs, significa arte popular. Ao contrÃ¡rio 
do que parece, essa arte popular que define tal movimento nÃ£o tem nada a ver 
com uma arte produzida pelas camadas populares ou com as noÃ§Ãµes folcloristas 
de arte. O pop art enquanto movimento abraÃ§a as diversas manifestaÃ§Ãµes da 
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cultura de massa, da cultura feita para as multidÃµes e produzida pelos grandes 
veÃ-culos de comunicaÃ§Ã£o.

Ao envolver elementos gerados pela sociedade industrial, a pop art realiza um 
duplo movimento capaz de nos revelar a riqueza de sua prÃ³pria existÃªncia. Por 
um lado, ela expÃµe traÃ§os de uma sociedade marcada pela industrializaÃ§Ã£o, 
pela repetiÃ§Ã£o e a criaÃ§Ã£o de Ã-cones instantÃ¢neos. Por outro, questiona os
limites do fazer artÃ-stico ao evitar um pensamento autonomista e abranger os 
fenÃ´menos de seu tempo para entÃ£o conceber suas criaÃ§Ãµes prÃ³prias.

O movimento pop art apareceu em um momento histÃ³rico marcado pelo reerguimento 
das grandes sociedades industriais outrora afetadas pelos efeitos da Segunda 
Guerra Mundial. Dessa forma, adotou os grandes centros urbanos norte-americanos 
e britÃ¢nicos como o ambiente para que seus primeiros representantes tomassem de
inspiraÃ§Ã£o para criar as suas obras. PeÃ§as publicitÃ¡rias, imagens de 
celebridades, logomarcas e quadrinhos sÃ£o algumas dessas inspiraÃ§Ãµes.

Os integrantes da pop art conseguiram chamar a atenÃ§Ã£o do grande pÃºblico ao 
se inspirar por elementos que em tese nÃ£o eram reconhecidos como arte, ao levar
em conta que o consumo era marca vigente desses tempos. Grandes estrelas do 
cinema, revistas em quadrinhos, automÃ³veis modernos, aparelhos eletrÃ´nicos ou 
produtos enlatados foram desconstruÃ-dos para que as impressÃµes e ideias desses
artistas assinalassem o poder de reproduÃ§Ã£o e a efemeridade daquilo que Ã© 
oferecido pela era industrial.

Entre outros representantes desse movimento, podemos destacar a figura de Andy 
Warhol, conhecido pelas mÃºltiplas versÃµes multicoloridas de Marilyn Monroe, 
produzida no ano de 1967. Outro exemplo de pop art pode ser reconhecido na obra 
No Carro, em que Roy Lichenstein utiliza a linguagem dos quadrinhos para 
explorar situaÃ§Ãµes urbanas. Ainda hoje, diversos artistas empregam as 
referÃªncias da pop art para conceber quadros, esculturas e outras 
instalaÃ§Ãµes".

Por Rainer Sousa

Mestre em HistÃ³ria

Texto retirado de: http://www.brasilescola.com/artes/pop-art.htm 
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terÃ§a-feira, 3 de abril de 2012
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Projeto Cineclube nas escolas na EstaÃ§Ã£o Sesc Botafogo
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Participamos do encontro do projeto cineclube nas escolas na EstaÃ§Ã£o Sesc 
Botafogo. A palestra foi dia 30/03 com a Rosalia Duarte sobre Cinema e 
EducaÃ§Ã£o; Deixou a gente com "agua na boca"![FOTO]
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Era uma vez um monstro que amou uma boneca de trapos

[FOTO]

Era uma vez um monstro disfarÃ§ado.

Fingia, o pobre! Que era prÃ-ncipe encantado

Correu, correu pelo pÃ¡tio enfeitiÃ§ado

O feio monstro que estava amaldiÃ§oado.

Correu o monstro que era feito de giz

Procurando a princesa iluminada.

Procurou pensando em ser feliz

Ao encontrar a princesa ainda nem desenhada

Passou ele por mundos em segredo

Sempre correndo e jÃ¡ desesperando;

AtÃ© que finalmente subiu a um rochedo

E encontrou a esperanÃ§a que estava faltando.

Ficou entÃ£o o monstro logo muito contente

Ao encontrar o grande castelo.
LÃ¡ haverÃ¡ certamente princesa e gente,

Para amar este prÃ-ncipe que Ã© tÃ£o belo!

Aos portÃµes do castelo ele parou

E bem alto, gritando exclamou:
 Venham ver este prÃ-ncipe que agora aqui chegou,

TÃ£o belo! Mas que nunca ninguÃ©m amou...

Mas no castelo o silÃªncio reinou;

Nada, nem ninguÃ©m respondia
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Afinal naquele castelo nunca alguÃ©m morou;

Mas o pobre monstro que nem sabia!

EntÃ£o, destemido, lÃ¡ foi entrando

O grande prÃ-ncipe tÃ£o corajoso.

Foi a cada canto espreitando, espreitando;

Sem saber daquele segredo misterioso

Por fim o triste prÃ-ncipe lÃ¡ concluiu:

Que nÃ£o adiantava ter vindo de tÃ£o longe alÃ©m

Pois naquele castelo hÃ¡ muito reinava o vazio

E nunca morou lÃ¡ ninguÃ©m

Logo o alento do monstro se perdeu

Ao perceber que iria ficar sozinho

EntÃ£o a chorar o infeliz monstro correu

AtÃ© que tropeÃ§ou em algo no seu caminho

Era uma boneca, coitada muito feia

Deixada assim abandonada pelo chÃ£o;

Ao monstro deixou-lhe uma mÃ£o cheia

E aquecido o frio coraÃ§Ã£o

A pobre boneca que era de trapo

Tinha a boca cozida sempre a sorrir;

E o monstro que estava feito farrapo

ComeÃ§ou logo a rir!

A feia boneca fora entÃ£o a primeira
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Que ao triste monstro sorriu.

Talvez a Ãºnica realmente verdadeira

Que alguma vez aquele prÃ-ncipe viu!

Sendo princesa ou nÃ£o!

Ao certo, Ã© que o monstro ficou feliz.

Pois a boneca que tinha na mÃ£o

Amou o prÃ-ncipe que era de giz

(Assim foi a histÃ³ria de amor;

Entre o prÃ-ncipe que era monstro tal

E a linda boneca de trapos sem cor

Que se amaram pelo que eram afinal!)

Ler mais: 
http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=132832#ixzz1wItHbCdK

Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

Creditos -Blackbird
tiago.freitas_@hotmail.com
http://wwwblackwings.blogspot.com/
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Cineclube DegenerArte na E. M. Napion
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O cineclube DegenerArte apresenta: SessÃ£o de curtas na E.M. Napion.
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quinta-feira, 14 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Na Kombi

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Algumas fotos dos cenÃ¡rios criados pelos alunos no estudo de espaÃ§o e volume

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-cineclube-degenerarte-apresenta.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O cineclube DegenerArte apresenta:

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O cineclube DegenerArte apresenta: SessÃ£o de curtas no CIEP Olga BenÃ¡rio 
Prestes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-junina.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa Junina

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nem preciso falar o quanto adoro essa Ã©poca do ano e tenho que dizer que a 
E.M.Conj. Praia da Bandeira e o CIEP Olga BenÃ¡rio Prestes detonaram nas 
festividades! Obrigado e "tamos juntos"!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desfile-civico.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desfile CÃ-vico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Estavam todoslindos, foi uma tarde memorÃ¡vel para os alunos da E.M. Conjunto 
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Praia da Bandeira e os do CIEP Olga BenÃ¡rio Prestes
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1617



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-emconjpraia-da-bandeira.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns E.M.Conj.Praia da Bandeira

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns E.M.Conj.Praia da Bandeira pelos seus 22 anos de existÃªncia. A equipe
e todos os alunos te aplaudem de pÃ©!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
circuito-cine-curta.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Circuito Cine Curta

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Circuito cine curta fazendo histÃ³ria na E.M.Conj. Praia da Bandeira. Foi um dia
inesquecÃ-vel
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curta-ai.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 27 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curta aÃ-!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-rebucete-cine-rebu-2-curta-ai.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Curta AÃ- no Cine Rebu

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O quadro Cine Rebu estÃ¡ de volta. Nesse sÃ¡bado ocioso, nada melhor do que 
assistir bons curtas metragens. O produto da vez Ã© o Curta aÃ-!, realizado pelo
Professor Eduardo Santos junto aos alunos da Escola Municipal Conjunto Praia da 
Bandeira na Ilha do Governador (RJ). Forma didÃ¡tica e interessante de levar 
atÃ© alunos de escola pÃºblica o amor e interesso pelo cinema, alÃ©m de ensinar 
como Ã© possÃ-vel e fÃ¡cil se comunicar. Iniciativa que deve ser aplaudida e 
replicada.
Cine Rebu

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\degenerarte.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
dia-das-maes-esta-chegando.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 30 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das mÃ£es esta chegando

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Os alunos da E.M.Olga Benario Prestes jÃ¡ comeÃ§aram suas produÃ§Ãµes para o dia
das mÃ£es. Essa atividade foi inspirada no movimento impressionista, um 
movimento artÃ-stico que surgiu na pintura francesa do sÃ©culo XIX.Cada aluno 
criou sua composiÃ§Ã£o pontilhista inspiradas nas obras de Monet. Deliciem-se 
com nosso jardim.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-de-teatro.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia de teatro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Uma tarde diferente na Escola Municipal TibiriÃ§Ã¡. Os alunos assistiram um 
teatrinho musical que falava sobre lendas e tradiÃ§Ãµes brasileiras. Curtam as 
fotos e um trechinho desse dia em vÃ-deo.
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 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uma-tarde-no-museu.html

 <TÃTULO>
DegenerArte
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Porque as imagens transformam de dentro para fora!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Uma tarde no Museu

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Foi uma tarde agradÃ¡vel, nÃ³s da AliceTibiriÃ§Ã¡ visitamos o Museu Nacional de 
Belas Artes e tivemos a oportunidade de apreciar dois diferentes pontos de vista
de um mesmo momento histÃ³rico numa mesma sala: A Primeira Missa no Brasil de 
Vitor Meireles e de CandidoPortinari. Vimos tambÃ©m as obrasincrÃ-veisde Rodolfo
Amoedo, dos irmÃ£os Bernadelli, Pedro AmÃ©rico, alÃ©m de quadros da MissÃ£o 
ArtÃ-stica Francesa.
Visitamos tambÃ©m a galeria de Arte moderna e contemporÃ¢nea que despertou 
grande curiosidade e interesse por parte dos pequenos. Confira mais algumas 
fotos desse dia incrÃ-vel.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\dojeitinhodaieny.blogspot.com.br.2009.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
blog-post_06.html

 <TÃTULO>
Do jeitinho da Ieny
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
EspaÃ§o para testar meus conhecimentos sobre blog<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de julho de 2009
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
canal-futura.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-estudantis-2009_353.html

Página 1626



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\dojeitinhodaieny.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
estou-de-volta-pro-meu-aconchego.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pedidos.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
deitar-e-rolar.html

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\dojeitinhodaieny.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
em-nossas-aulas-um-ajuda-o-outro-nos.html

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ediwesleyguilber.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
foi-inaugurado-o-edi-wesley-guilber.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2-jornada-pedagogica-da-educacao.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
somos-como-gancos-trabalhamos-em-equipe.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-de-natal.html

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ediwesleyguilber.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
blog-post.html
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\ediwesleyguilber.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
brincadeira-e-coisa-seria.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
novas-atualizacoes.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
paizao-papai-sao-formas-de-chama-lo.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-mulheres_24.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-tia-meg.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
descobrindo-o-tecido-colorido.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desfile-olimpico.html

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-brincando-que-se-aprende.html

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emacastro-emeac.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
33-anos-da-emeac.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

33 anos da EMEAC
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola comemorou, no ano passado, 33 anos de existÃªncia.

SÃ£o muitos anos dedicados Ã  uma educaÃ§Ã£o de qualidade, com profissionais 
empenhados e competentes.

Que venham muitos outros aniversÃ¡rios!!!
[FOTO]
AuditÃ³rio lotado durante as apresentaÃ§Ãµes em homenagem Ã  EMEAC
[FOTO]
Alguns dos professores presentes deram seus depoimentos sobre a escola
[FOTO]
SÃ£o 33 anos de carinho e dedicaÃ§Ã£o aos nossos alunos

 <COMENTÃRIOS>
muito legal kkk

 <COMENTÃRIOS>
tem que postar mais coisas pro nosso blog bombar

 <COMENTÃRIOS>
Legal!
Vamos lÃ¡, ou venham cÃ¡, colegas e amigos,
mostrar a cara da EMEAC!
Um grande beijo aos seguidores e leitores!

 <COMENTÃRIOS>
Oi  eu estou escrevendo a meu gupo no Herois de Futuro e a prof  Cariana falou 
que nos ajudaria mas eu preciso do endereÃ§o de I-mail dela e nome completo se 
puder me responder AgradeÃ§o desde JÃ¡.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicoes-para-o-gremio-estudantil-2011.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 14 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EleiÃ§Ãµes para o GrÃªmio Estudantil 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A EMEAC esteve envolvida, nos dois Ãºltimos dias, com as eleiÃ§Ãµes para nova 
composiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil.
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Este ano, o perÃ-odo de eleiÃ§Ãµes foi nos dias 13 e 14 de junho, durante o 
horÃ¡rio de expediente na escola.

Tivemos seis (6) chapas inscritas ea participaÃ§Ã£o dos alunos (eleitores) foi 
um sucesso!

A apuraÃ§Ã£o dos votos serÃ¡ feita amanhÃ£, dia 15 e, em breve, saberemos qual a
chapa vencedora. 

AtÃ© lÃ¡!!!
[FOTO]
A "seÃ§Ã£o eleitoral" foi montada na Sala de Leitura
[FOTO]
Os alunos recebem as cÃ©dulas e preenchem o voto nas cabines

 <COMENTÃRIOS>
Vamos torcer pelos ganhadores!
Vamos ajudÃ¡-los a botar o GrÃªmio para funcionar!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-querida-inez-estamos-lhe.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa querida InÃªz...  Estamos lhe esperando...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Com pensamento positivo e fÃ© podemos curar as enfermidades do corpo e da 
alma...
Nenhumde nÃ³sestÃ¡ abandonado na Terra, porque tudo Ã© de Deus e todos somos 
seus filhos...

A alegria, a coragem e a esperanÃ§a devem ser traÃ§os constantes das atividades 
nossas de cada dia...
ProfÂª Maria InÃªz, estamos com saudades!!
Siga com fÃ©, receba nosso pensamento positivo e alimente sua esperanÃ§a...
Dias melhores estÃ£o por vir...
Bjs da famÃ-lia EMEAC...

 <COMENTÃRIOS>
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Ã‰ isso mesmo!
TorÃ§o por vocÃª!
Um grande beijo...

 <COMENTÃRIOS>
Professora, peÃ§o a Deus que te ilumine e te proteja sempre.
Beijos!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada pelo carinho! Bjos!

 <COMENTÃRIOS>
ProfÂª estamoos com a senhoraa sempree (yn)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-poesias.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficina de Poesias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A estagiÃ¡ria de LÃ-ngua Portuguesa, BÃ¡rbara, produziu, com os alunos das 
turmas 1704 e 1705, uma Oficina de Poesias...

A inspiraÃ§Ã£o rolou e nossos poetas criaram belas obras...
[FOTO]
Mural de poesias produzidas durante a Oficina
[FOTO]
Aluna: ThaÃ-sa - Poesia: Te amo

 <COMENTÃRIOS>
KkKkKkK muito legal gostei

 <COMENTÃRIOS>
tem que postar mais coisas pro nosso colegio bombar no blog

 <COMENTÃRIOS>
Calma, rebelde!
Estamos comeÃ§ando!

 <COMENTÃRIOS>
conserteza
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-jovens-leitores.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Jovens Leitores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola jÃ¡ estÃ¡ se adiantando, pensando na avaliaÃ§Ã£o do Projeto Jovens 
Leitores, para o 2Âº bimestre.

Os alunos tÃªm realizado atividades em que escolhem um personagem, de um livro 
jÃ¡ lido, e descrevem suas caracterÃ-sticas mais marcantes.

A EMEAC caminha na busca de uma verdadeira Escola de Leitores!!!!
[FOTO]
6Âº Ano - T.1601 e 1602
[FOTO]
Aluna: LetÃ-cia Barcelos - Personagem: Alice - Livro: Alice no PaÃ-s das 
Maravilhas
[FOTO]
Aluno: Vitor Hugo - Personagem: Daniel - Livro: O Enigma das Amazonas

 <COMENTÃRIOS>
Vamos lÃ¡, jovens, vamos ler mais.
ParabÃ©ns! O caminho Ã© este.

 <COMENTÃRIOS>
parabÃ©ns turma tamos junto e mesturado

 <COMENTÃRIOS>
que legal amei minha escola e lindah , amo a prossora Laura e a Ã‰rica .

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalhando-com-sucatas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 14 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Trabalhando com Sucatas...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A ProfÂª. Carina, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, organizou uma exposiÃ§Ã£o de trabalhos 
feitos com sucatas, produzidos pelos alunos durante suas aulas.

Ficou incrÃ-vel o resultado!!

Ã‰ muito bacana ver como o "lixo" pode ser transformado...

Nossos artistas transformaram material reciclÃ¡vel em brinquedos, bolsas, 
bancos, vasos de flores e diversos outros objetos..

ParabÃ©ns a todos!!!
[FOTO]
Aluno da E.M. Benjamin Franklin visitando e divertindo-se com nossa exposiÃ§Ã£o
[FOTO]
Alguns dos materiais expostos
[FOTO]
Quem visita a exposiÃ§Ã£o se encanta com tantas transformaÃ§Ãµes
[FOTO]
Ã‰ a EMEACtransformando o lixo em arte

 <COMENTÃRIOS>
Gostei muito dos trabalhos apresentados.
Fiquei com pena da bola que eles jÃ¡ rasgaram.
Ã‰ preciso fazer mais exposiÃ§Ãµes para que os alunos aprendam a OLHAR...
AbraÃ§os Ã  Profa. Carina e aos alunos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
apresentacao-do-coral.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

APRESENTAÃ‡ÃƒO DO CORAL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Tudo comeÃ§ou com a ideia de criar um coral ...O CENTRO DE ARTESCALOUSTE 
GULBENKIAN promove anualmente um festival de artes . O professor de MÃºsica, 
AndrÃ© Amaral, resolveu inscrever o coral da nossa escola . Enviou um vÃ-deo e o
nosso coral foi selecionado . A partir daÃ- comeÃ§ou o trabalho Ã¡rduo : vÃ¡rios
ensaios . Os alunos ficaram bastante entusiasmados com a apresentaÃ§Ã£o e deram 
um show. Foi um sucesso !!!
ParabÃ©ns a todos !!! 
" NÃ£o consigo escrever poesia : nÃ£o sou poeta . NÃ£o consigo dispor as 
palavras com tal arte que elas reflitam as sombras e a luz : nÃ£o sou pintor ...
Mas consigo fazer tudo isso com a mÃºsica ... "Wolfgang Amadeus Mozart 

[FOTO]
Chegada ao Centro de Artes Calouste Gulbenkian

[FOTO]
Professor AndrÃ© Amaral [FOTO]
Aquecimento
[FOTO]
Aquecimento
[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
DÃ¡-lhe EMEAC!
Vamos que vamos!
Construindo e se construindo!
Uma abraÃ§o ao Prof. AndrÃ© Amaral e aos alunos pelo empenho na participaÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeios-culturais.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 1 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PASSEIOS CULTURAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
BIENAL DO LIVRO - 2011
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[FOTO]
Alunos twittando : interagindo com as novas tecnologias...[FOTO]
e verificando as novidades .

[FOTO]
Chegada ao Forte de Copacabana

FORTE DE COPACABANAMUSEU HISTÃ“RICO DO EXÃ‰RCITO

[FOTO]

[FOTO]
ApreciaÃ§Ã£o da vista panorÃ¢mica da nossa costa .
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 <COMENTÃRIOS>
Muito bem! Adorei as fotos... Esta de blusa vermelha sou eu. Passeando com os 
meus alunos no Forte de Copacabana. Foi maravilhoso!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emacastro-emeac.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
botando-ordem.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Botando ordem...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Professores pÃµem a mÃ£o na massa, digo, na sujeira...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feirao-das-eletivas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
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sÃ¡bado, 10 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FeirÃ£o das Eletivas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O GEC Embaixador Araujo Castro jÃ¡ iniciou a todo vapor !

FeirÃ£o das Eletivas .

Foram criadas vÃ¡rias eletivas : preparatÃ³rios para concursos, mÃºsica, 
esportes, danÃ§a, turismo, informÃ¡tica , inglÃªs , leitura , teatro , saÃºde 
etc . Os cartazes foram expostos na quadra e a partir daÃ- era sÃ³ fazer a 
propaganda para atrair os alunos . As crianÃ§as estavam curiosas e muito 
ansiosas para escolher a sua eletiva e os professores se revelaram grandes 
artistas !!

Os professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica foram o grande sucesso do FeirÃ£o !!

[FOTO]

Mas os outros nÃ£o ficaram para trÃ¡s ...!

[FOTO]
Professores de MatemÃ¡tica

[FOTO]
Professores de LÃ-ngua Portuguesa e HistÃ³ria

[FOTO]
Professores de HistÃ³ria, LÃ-ngua Portuguesa, Geografia e CiÃªncias.
[FOTO]
Professores de LÃ-ngua Portuguesa, Artes, Geografia e InglÃªs
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-apresentacao.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana de apresentaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ao chegar ao GEC- Embaixador Araujo Castro os alunos sÃ£o recepcionados e 
monitorados por alunos do GEC- Von Martius (9Âª CRE) e do GEC- Princesa Isabel 
(10Âª CRE) e conhecem seus futuros professores.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
As expectativas sÃ£o grandes, mas vamos que vamos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comecando-o-dia-com-musica-classica.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ComeÃ§ando o dia com mÃºsica clÃ¡ssica ...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Página 1638



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
No dia 23 de marÃ§o , houve uma apresentaÃ§Ã£o do quarteto de cordas da 
Orquestra SinfÃ´nica Brasileira (orquestra de cÃ¢mara ) na Lona Cultural Elza 
Osbourne , no bairro de Campo Grande .
E , claro ! Os alunos do GEC Embaixador AraÃºjo Castro foram lÃ¡ prestigiar esse
evento .
Foram escolhidos os alunos participantes da Eletiva de MÃºsica ( Professor 
Jonadabis )e da Eletiva Conhecendo o Rio de Janeiro ( Professoras Gisele Guedes 
e MÃ¡rcia Pereira ).

[FOTO]
Professor Jonas e os alunos de sua eletiva. 

Todos tiveram a oportunidade de ouvir peÃ§as maravilhosas dos mais variados 
compositores , tais como :
As quatro estaÃ§Ãµes de Vivaldi ;
Serenata Opus 20 de Sir Edward W. Elborn ;
Toada para cordas de JosÃ© de Lima Siqueira . 

BravÃ-ssimo !!!

[FOTO]
OSB - Concerto maravilhoso !

[FOTO]
Professores Jonadabis , MÃ¡rcia e Gisele . 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
os-4-pilares-da-educacao-aprender-ser.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 10 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os 4 pilares da EducaÃ§Ã£o
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
perfil-contente.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Perfil Contente

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ApÃ³s 8 horas de trabalho esse grupo ainda tem disposiÃ§Ã£o para uma partida de 
futebol...[FOTO]

... e com direito a torcida, para animar ainda mais a festa.
[FOTO]

Isso sim Ã© Perfil Contente.
 <COMENTÃRIOS>

Kkkkk Maior Farra *--*
 <COMENTÃRIOS>

A Escola Embaixador Araujo Castro estÃ¡ ficando uma beleza,estou adorando como 
uma aluna dai.Os professores sÃ£o um espetÃ¡culo de pessoa,as diretoras sÃ£o 
moÃ§as muito bem empenhadas e destinadas do que elas querem para seus 
alunos,continuem assim que sempre irÃ£o alcanÃ§a a meta de vocÃªs.ParabÃ©ns pelo
sucesso Embaixador Araujo Casto..

Ass: Inara Riani De Paula Turma: 1804

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-beijo-para-o-andre.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de abril de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um beijo para o AndrÃ©

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Querido AndrÃ©, querido Amigo! Conviver com vocÃª foi excepcionalmente 
prazeroso. Com seu jeittinho moleque, nos contagiou com sua alegria e com sua 
"arte". VocÃª nos deixou uma lacuna que jamais serÃ¡ preenchida. Obrigada por 
todo o carinho e por todos os momentos em que gargalhamos ao seu lado. Quantas 
vezes esquecemos a tristeza, porque era impossÃ-vel ficar triste ao seu lado. 
Querido amigo, tenha certeza de que a famÃ-lia EMEAC, agora GECEAC, o ama muito 
e estarÃ¡ sempre torcendo por vocÃª. Um grande beijo!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hora-do-almoco.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Hora do almoÃ§o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
protagonismo-juvenil-turma-1701-na-aula.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 27 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PROTAGONISMO JUVENIL - TURMA 1701
Na aula de Protagonismo Juvenil , com a Professora MÃ¡rcia , a turma 1701 leu e 
discutiu a
crÃ´nica de Cora RÃ³nai publicada em 24/05, no jornal O Globo, sobre a vida de 
pessoas na CorÃ©ia do Norte,
dentro de campos de presos. Foi feita uma comparaÃ§Ã£o entre a nossa vida e a 
deles, e aspectos como a democracia e a participaÃ§Ã£o popular tambÃ©m foram 
levantados . Alto nÃ-vel!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tropa-de-elite-escolar.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TROPA DE ELITE ESCOLAR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 O dia comeÃ§ou, com a chegada do Ã´nibus Ã  escola, cedido pelo batalhÃ£o 
Toneleiro do BatalhÃ£o de OperaÃ§Ãµes Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais. 
Ao chegar ao quartel, foi servido o cafÃ© e depois houve o hasteamento da 
Bandeira com os alunos perfilados ao lado da tropa.
 Depois foi feita palestra sobre a vida militar em que foi destacada a 
disciplina como pilar do sucesso dos que ali servem. VÃ¡rias experiÃªncias 
pessoais foram abordadas, vÃ-deos foram mostrados sobre o que Ã© de fato a vida 
do militar.Em seguida ,os alunos viram uma dobragem de paraquedas no local da 
instruÃ§Ã£o, e tambÃ©m foram equipados com os diferentes tipos de paraquedas e 
por fim foram levados Ã  BAIUCA( local de dobragem e armazenamento dos 
paraquedas).

[FOTO]

 Os alunos foram levados Ã  Ã rea de AÃ‡ÃƒO E REAÃ‡ÃƒO para realizaÃ§Ã£o de 
treinamento de resgate de vÃ-timas e busca em Ã rea confinada. Depois foram 
instruÃ-dos com aula de NÃ“S E VOLTAS, e terminando o ponto alto, o RAPEL 
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realizado por todos os alunos e professores envolvidos.

[FOTO]
Os alunos se preparando ...

[FOTO]
Alunos fazendo o rapel .

O momento mais esperado : o RAPEL 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-salao-do-livro-no-dia-26-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VISITA AO SALÃƒO DO LIVRO
No dia 26 de abril nossa escola visitou o salÃ£o do livro .
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
05-de-junho-dia-do-meio-ambiente.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

05 DE JUNHO - DIA DO MEIO AMBIENTE
Atividades das turmas 1702 e 1804 sobre o Dia do Meio Ambiente .
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-professoras-fabiane-gisele.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As professoras Fabiane e Gisele - polivalentes da turma 1702 - resolveram fazer 
para a turma um porta lÃ¡pis com um kit (lÃ¡pis, borracha, apontador, canetas e 
rÃ©gua) a fim de criar um estÃ-mulo para estudar mais.
[FOTO]
Porta-lÃ¡pis feito com material reciclÃ¡vel

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
banheiros-novos.html
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Banheiros novos
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
destaques-primeiro-bimestre-os-alunos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DESTAQUES - PRIMEIRO BIMESTRE

Os alunos destaques ganharam estrelas douradas . ParabÃ©ns !
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hora-do-almoco-refeitorio-todo-arrumado.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

HORA DO ALMOÃ‡O
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RefeitÃ³rio todo arrumado para receber os alunos na hora do almoÃ§o .
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
li-gostei-e-recomendo.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

LI, GOSTEI E RECOMENDO.

Na aula de Estudo Dirigido , com a turma 1802 , a professora Gisele pediu que os
alunos escrevessem sobre um livro lido por eles . Ao final , ela selecionou os 
melhores textos e colou-os em um cartaz juntamente com a cÃ³pia da capa do livro
lido . 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olimpiadas-de-lingua-portuguesa-laura.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
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quinta-feira, 28 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

  OLIMPÃADAS DE LÃNGUA PORTUGUESA
A professora Laura ( polivalente de Humanas ) estÃ¡ participandodas OlimpÃ-adas 
de LÃ-ngua Portuguesa,com as turmas 1801 e 1802 . Como o tema Ã© MemÃ³rias , ela
pediu que os alunos trouxessem objetos antigos para realizar uma exposiÃ§Ã£o .
[FOTO]
ExposiÃ§Ã£o realizada na Sala de Leitura

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
posse-festiva-do-cec-funcionario-mauro.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
POSSE FESTIVA DO CEC

[FOTO]
FuncionÃ¡rio - Mauro
[FOTO]

[FOTO]
Mauro e Ahlana

[FOTO]
Mauro e Professora Ã‰rica

 <COMENTÃRIOS>
Mauro, vocÃª faz parte desta FamÃ-lia. Fica conosco!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-da-votacao-da-2-biblioteca-do.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
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e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Resultado da VotaÃ§Ã£o da 2Âª Biblioteca do Professor de 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o informa o resultado da votaÃ§Ã£o 
da 2Âª Biblioteca do Professor de 2012.O projeto Biblioteca do Professor
 faz parte do programa Rio, uma cidade de leitores e visa o incentivo Ã  leitura
entre os professores da rede municipal.
Os livros escolhidos foram:
1 - Literatura Nacional:
Melhores Poemas de CecÃ-lia MeirelesAutor:CecÃ-liaMeirelesOrganizador: Maria 
FernandaEditora: Global
Tropical Sol da LiberdadeAutor:Ana Maria MachadoEditora:Alfaguara
2 - Literatura Estrangeira:
A Lista de Schindler: a verdadeira histÃ³riaAutor: Mietek PemperEditora: 
GeraÃ§Ã£o Editorial
O Nome da RosaAutor: Umberto EcoEditora: Best Bolso

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalhos-realizados-pelos-alunos-da.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Trabalhos realizados pelos alunos da turma 1705 , na aula da Prof(a) Ã‰rica ( 
Exatas ), sobre as partes da planta .
[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-junina-geceac-festa-junina-do.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FESTA JUNINA - GECEAC
A festa Junina do GECEAC foi um sucesso ! Professores , funcionÃ¡rios e alunos 
participaram com alegria desse evento . AtÃ© um casamento aconteceu ...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Casamento caipira

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-torneio-nosso-gec-realizou-o-seu.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
I TORNEIO GECEAC

Nosso GEC realizou o seu primeiro torneio de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica .As modalidades 
foram Futsal ( masculino ) e Queimado ( feminino ) e as competiÃ§Ãµes foram 
realizadas por ano Os alunos ficaram muito empolgados .
ParabÃ©ns aos professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica pelo empenho !!!!
RESULTADO FINAL:
Futsal :

1704
1801
1903
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Queimado :

1705
1804
1903
[FOTO]
Alunos e professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica
[FOTO]
Torneio de Futsal
[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o da Eletiva de DanÃ§a
[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o da Eletiva de Voleibol- Professora Carina
[FOTO]
SeguranÃ§a do torneio feita pela Tropa de Elite Escolar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-misterio-da-sombra-negra.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O MistÃ©rio da Sombra Negra

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Miguel, Grecy e Ra eram grandes
amigos, aliÃ¡s, eram tambÃ©m os mais populares e bonitos da rua. Miguel e Grecy
tinham em estilo GÃ³tico.
 Usavam preto, sÃ³ preto e ambos tinham cabelos brancos, apesar
de serem novos. Deveria ser pintura. Se me lembro bem, Ra era um menino que
veio do Egito aos trÃªs anos de idade, apesar de nÃ£o me lembrar dele muito, ele
era moreno de olhos azuis.No dia seis de dezembro, Miguel e
Grecy foram a uma cabana abandonada num cemitÃ©rio em SÃ£o Paulo, eles nunca
voltaram de lÃ¡. Ra por sua vez foi procurÃ¡-los, mas nÃ£o conseguiu...Essa 
histÃ³ria Ra me contou e
disse que enquanto procurava viu uma sombra negra que o atacou e feriu, mas ele
fugiu e atÃ© hoje se pode ver uma sombra negra e vÃ¡rias pessoas 
chorando...Miguel e Grecy foram encontrados
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mortos em onze dias. Seus pais nÃ£o souberam aonde iam no dia do fato, disseram
que foram atacados por bandidos, mas tenho certeza que foi outra coisa...
Sarah CarvalhoTurma 1705 

Aos poucos os talentos vÃ£o aparecendo. ParabÃ©ns, Sarah.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1801-comemorando-o-dia-do.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Turma 1801 comemorando o Dia do Folclore, 22 de agosto.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GECEAC no Desfile CÃ-vico

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
geceac-nas-olimpiadas-de-lingua.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GECEAC nas OlimpÃ-adas de LÃ-ngua Portuguesa

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O
GEC Embaixador AraÃºjo Castro participa das OlimpÃ-adas de LÃ-ngua Portuguesa 
Escrevendo
o Futuro, representado pela Professora de LÃ-ngua Portuguesa, Laura Maria e as
turmas l801 e l802, no GÃªnero MemÃ³rias: Se bem me lembro...O
texto escolhido pela ComissÃ£o Julgadora Escolar foi: Quantas LembranÃ§as da 
autora:
Rebeca Neves costa.
A
produÃ§Ã£o textual foi enviada Ã  ComissÃ£o Julgadora Municipal.Continuamos
torcendo pelo sucesso, Rebeca.
Veja
o comunicado que recebemos apÃ³s o envio do texto:
Prezada
Diretora,
Parabenizamos
pela participaÃ§Ã£o da sua escola na 3Âª ediÃ§Ã£o da OlimpÃ-ada de LÃ-ngua 
Portuguesa
Escrevendo o Futuro! O envio de textos Ã© uma excelente oportunidade de
valorizar e dar visibilidade ao trabalho realizado pelos alunos e professores.
Atenciosamente,Equipe da OlimpÃ-ada de LÃ-ngua
Portuguesa Escrevendo o Futuro.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-de-artes-maquiagem-artistica-turma.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 AULA DE ARTES - MAQUIAGEM ARTÃSTICA

A turma 1801 adorou a aula de Maquiagem ArtÃ-stica com a Professora Evelyn.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-no-laboratorio-de-matematica-as.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 AULA NO LABORATÃ“RIO DE MATEMÃTICA
As turmas 1701 e 1702 foram
para o LaboratÃ³rio de MatemÃ¡tica para aprender sobre NÃºmeros Racionais. Os
alunos tiveram excelente participaÃ§Ã£o junto Ã s professoras polivalentes de 
Exatas
das turmas em questÃ£o, Maria Inez e Fabiane. No laboratÃ³rio, os alunos sÃ£o 
estimulados a fazer matemÃ¡tica,
por meio de materiais concretos. O mais legal Ã© que os alunos aprendem
conceitos matemÃ¡ticos brincando. A aula de MatemÃ¡tica no laboratÃ³rio foi 
muito
produtiva. Eles gostaram muito.Acreditamos que as aulas no laboratÃ³rio 
servirÃ£o como um espaÃ§o de
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investigaÃ§Ã£o que contribuirÃ¡ para que os alunos aprendam e gostem cada vez 
mais
da MatemÃ¡tica.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
REUNIÃƒO DE PAIS - 2 BIMESTRE

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_11.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FESTA DO DIA DAS CRIANÃ‡AS - GECEAC

[FOTO]
Foto Maluca[FOTO]
Equipe de som
[FOTO]

[FOTO]
Make up
[FOTO]

 Ãrea de jogos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_22.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comemoracao-do-aniversario-da.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 COMEMORAÃ‡ÃƒO DO ANIVERSÃRIO DA COORDENADORA
No dia 2 de outubro foi comemorado o aniversÃ¡rio da nossa coordenadora 
pedagÃ³gica , Tereza Cristina.
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Muitas felicidades !!

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
incentivo-leitura-turma-1702-na-aula-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
INCENTIVO Ã€ LEITURA

A turma 1702 , na aula de Humanas,confeccionou um marcador de livros para usar 
durante a leitura dos livros escolhidos para o 4 bimestre. A turma gostou 
bastante da atividade.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
laboratorio-de-ciencias-todo-vapor-as.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
LABORATÃ“RIO DE CIÃŠNCIAS A TODO VAPOR!!
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 As professoras de Exatas, Maria InÃªz e KÃ¡tia organizaram o laboratÃ³rio de 
CiÃªncias deixando-o com mais atrativos para os alunos. Foram colocados painÃ©is
para exposiÃ§Ã£o dos experimentos executados pelos alunos, quadros de avisos e 
um quadro branco. Foi realizada tambÃ©m uma obra para implantar duas bancadas 
que comportam uma turma inteira.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turmas-1801-e-1802-no-laboratorio-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Turmas 1801 e 1802 no LaboratÃ³rio de CiÃªncias
com a professora Eliana( Exatas)
Preparando o Caderno de ExperiÃªncias e ...[FOTO]
...fazendo as ExperiÃªncias : Sistema DigestÃ³rio...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ um trabalho de JUNHO/2012, mas estou cumprindo a promessa com as turmas de 
publicar.
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Antes da reforma do LaboratÃ³rio, mas vale a pena deixar registrado.
1801 e 1802   ... Valeu!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
artes-prof-evellyn-de-artes-montou-um.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ARTES
A Prof Evellyn de Artes montou um painel com os trabalhos dos alunos de suas 
turmas . Os trabalhos realizados tinham como objetivo a produÃ§Ã£o de figurino e
maquiagem para as Artes CÃªnicas.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
APRESENTAÃ‡ÃƒO FINAL DOS TRABALHOS DE ARTES CÃŠNICAS - 3  BIMESTRE

[FOTO]

[FOTO]

Página 1658



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_22.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

20 DE NOVEMBRO - DIA DA CONSCIÃŠNCIA NEGRA

[FOTO]
Desenhos feitos pela Prof MÃ¡rcia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_3.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 3 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

LISTA DE APROVADOS - CIE MIÃ‰CIMO DA SILVA

FELIPE DO NASCIMENTO MACHADO
WASHINGTON DOS SANTOS FERREIRA DE CARVALHO
ISABELLA HELENA DOS SANTOS MARINELLI
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
JHONATHA DE SOUZA FERREIRA
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GABRIEL FELIPE GOUVEIA LORENA
LARISSA DOURADO SUBTIL
ADRIANO VIEIRA HAZELMAM
LETICIA DA SILVA ROSA
GABRIELLA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
IGOR SANTOS DA SILVA
MATHEUS BARBOZA PEREIRA
MATHEUS PEREIRA TAVARES

ParabÃ©ns aos alunos do nosso GEC !!!!! Muito sucesso!!!

 <COMENTÃRIOS>
Este comentÃ¡rio foi removido pelo autor.

 <COMENTÃRIOS>
faltou o nome do aluno Douglas Felipe do Carmo Severo com 71 pontos,em 
36Âºlugar...Na lista de aprovados.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-de-estudos-seminario-aula-nota_22.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

CENTRO DE ESTUDOS
 SEMINÃRIO AULA NOTA 10

Os professores do GECEAC deram um show ao apresentarem um seminÃ¡rio sobre o 
livro AULA NOTA 10 .
ParabÃ©ns a todos!

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confraternizacao-1702-as-professoras.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CONFRATERNIZAÃ‡ÃƒO - 1702

As professoras Fabiane (Exatas) e Gisele (Humanas) combinaram de fazer uma festa
para comemorar os resultados obtidos pela turma 1702.A turma gostou bastante.
PARABÃ‰NS , TURMA 1702!!!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professoras Fabiane  Gisele

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confraternizacao-turma-1705-os.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CONFRATERNIZAÃ‡ÃƒO - TURMA 1705

Os professores Ã‰rica , MaurÃ-cio e Carina fizeram a confraternizaÃ§Ã£o da turma
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1705 na PraÃ§a da Famerj em Vila Nova . Os alunos se divertiram bastante : 
jogaram futebol, brincaram de escorrega e atÃ© deram uma relaxada deitados na 
grama e curtindo a natureza.

Feliz 2013 !!!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
de-halloween-2012-salas-enfeitadas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 3 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FESTA DE HALLOWEEN -2012

[FOTO]
Salas enfeitadas.[FOTO]
Aluno empolgados.[FOTO]
Professores que participam.[FOTO]
Concurso de fantasias.[FOTO]
Concurso de fantasias.

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis-3-bimestre-no.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 REUNIÃƒO DE RESPONSÃVEIS - 3 BIMESTRE

No primeiro momento foram passados aos responsÃ¡veis os informes gerais . Em 
seguida, os responsÃ¡veis se dividiram em grupos e participaram de palestras 
sobre as eletivas ministradas pelos respectivos professores . Ao final , 
assistiram a uma apresentaÃ§Ã£o do coral do GECEAC.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brincadeira-de-meninas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 15 de dezembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
BRINCADEIRA DE MENINAS ...

No dia 12.12.12 , as meninas da GECEAC resolveram fazer uma brincadeira com os 
meninos: todas deveriam vir de amarelo e ver se eles conseguiriam perceber isso.
Bem , eles sÃ³ perceberam quando entramos todas juntas para tirar fotos. AtÃ© a 
direÃ§Ã£o participou da brincadeira!Foi muito divertido !!!
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feliz-natal-o-cartaz-abaixo-foi-feito.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de dezembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FELIZ NATAL !!!

O cartaz abaixo foi feito pela Turma 1702 na aula de MatemÃ¡tica com a Prof(a) 
Fabiane em comemoraÃ§Ã£o pelo Natal. Para tal foi utilizada a tÃ©cnica do 
Tangran e cada crianÃ§a ficou responsÃ¡vel por uma letra ou nÃºmero. Ficou lindo
!!!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-geceac-2012-no-dia-18.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de dezembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

FORMATURA GECEAC 2012

No dia 18.12.2012 foi realizada a formatura dos alunos do 9 ano do GECEAC. Tudo 
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foi planejado com muito carinho pelas Prof(as) MÃ¡rcia Pereira e Maria InÃªz e 
certamente foi um sucesso !!
ParabÃ©ns aos nossos formandos 2012 e que eles tenham muito sucesso nessa nova 
etapa !

[FOTO]
Os formandos
[FOTO]
A arrumaÃ§Ã£o[FOTO]
Professores e funcionÃ¡rios[FOTO]
A entrada dos formandos[FOTO]
Agradecimentos e funcionÃ¡rios homenageados

[FOTO]
Professores homenageados
[FOTO]
O juramento, entrega dos presentes e enfim, formados !

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-ano-de-2012-foi-um-ano-cheio-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de dezembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O ano de 2012 foi um ano cheio de expectativas com a transformaÃ§Ã£o da EMEAC em
GECEAC: professores assustados , ansiosos , mas como sempre, muito felizes e 
dispostos a encarar esse desafio ! 2012: um ano de muito trabalho, muito 
aprendizado, um ano de renovaÃ§Ã£o e descoberta de talentos. Enfim , ele chegou 
ao fim e agora Ã© o momento de recarregar as baterias e renovar as energias para
2013 seja melhor ainda.
A todos os amigos, seguidores , alunos, ex-alunos, funcionÃ¡rios e colaboradores
:Um Ã³timo Natal e boas festas !!
FamÃ-lia GECEAC

Página 1665



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

CONFRATERNIZAÃ‡ÃƒO - GECEAC - 2012
Celebramos o encerramento do nosso trabalho com uma animada confraternizaÃ§Ã£o. 
Teve de tudo: ceia, amigo oculto, a nossa tradicional parÃ³dia e uma 
apresentaÃ§Ã£o de um vÃ-deo com os nossos melhores momentos.
[FOTO]
Muita alegria !!1[FOTO]
A tradicional parÃ³dia feita pela Prof(a) Selma

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emacastro-emeac.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ACOLHIMENTO - GEC CASTRO RABELO- 2013

O GEC Embaixador Araujo Castro foi escolhido para ajudar na semana de 
acolhimento realizada no GEC Castro Rabelo. Os alunos chegaram Ã  escola e foram
direcionados para a quadra , onde cantaram o Hino Nacional e puderam conhecer os
professores. Em seguida, cada aluno protagonista levou um grupo de alunos para 
uma sala onde realizaram vÃ¡rias dinÃ¢micas. Ao final, os alunos retornaram Ã  
quadra e mostraram seus cartazes.
[FOTO]
InÃ-cio
[FOTO]
Professores e funcionÃ¡rios orientadores

[FOTO]
DinÃ¢micas em sala de aula
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[FOTO]
ConfecÃ§Ã£o de cartazes e mostra na quadra

ACOLHIMENTO - GECEAC - 2013

A semana de acolhimento no GECEAC foi intensa! Os alunos chegaram Ã  escola e 
foram direcionados para a quadra , onde cantaram o Hino Nacional e puderam 
conhecer os professores. Em seguida, cada aluno protagonista levou um grupo de 
alunos para uma sala onde realizaram vÃ¡rias dinÃ¢micas.
[FOTO]
InÃ-cio
[FOTO]
Os alunos protagonistas
[FOTO]
Professores e funcionÃ¡rios

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_27.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PARABÃ‰NS, RIO DE JANEIRO !!!

[FOTO]
Desenho feito pela Prof(a) MÃ¡rcia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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porta-mapas-o-prof-jonadabis-humanas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PORTA - MAPAS
O prof Jonadabis (Humanas) confeccionou um porta-mapas para o GECEAC.Ficou muito
bacana !

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
temporada-2013-geceac-o-ano-de-2013-ja.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
TEMPORADA 2013 - GECEAC

O ano de 2013 jÃ¡ comeÃ§ou com muito trabalho ...

Professoras Carina e Adriana na capacitaÃ§Ã£o dos professores do GEC Castro 
Rabelo e GEC Von Martius.
ParabÃ©ns!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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8-de-marco-dia-internacional-da-mulher.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

8 DE MARÃ‡O - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

" MulherÃ£o Ã© aquela que pega dois Ã´nibus por dia para ir ao trabalho e mais 
dois para voltar,e quando chega em casa encontra um tanque lotado de roupa e uma
famÃ-lia morta de fome.MulherÃ£o Ã© aquela que vai de madrugada para a fila 
garantir matricula na escola e aquela aposentada que passa horas em pÃ© na fila 
do banco para buscar uma pensÃ£o de 100 Reais.MulherÃ£o Ã© a empresÃ¡ria que 
administra dezenas de funcionÃ¡rios de segunda a sexta, e uma famÃ-lia todos os 
dias da semana.MulherÃ£o Ã© quem volta do supermercado segurando vÃ¡rias sacolas
depois de ter pesquisado preÃ§os e feito malabarismo com o orÃ§amento.MulherÃ£o 
Ã© aquela que se depila, que passa cremes, que se maquia, que faz dieta,que 
malha,que usa salto alto, meia-calÃ§a,ajeita o cabelo e se perfuma,mesmo sem 
nenhum convite para ser capa de revista.MulherÃ£o Ã© quem leva os filhos na 
escola,busca os filhos na escola,leva os filhos para a nataÃ§Ã£o,busca os filhos
na nataÃ§Ã£o,leva os filhos para a cama,conta histÃ³rias,dÃ¡ um beijo e apaga a 
luz.MulherÃ£o Ã© aquela mÃ£e de adolescente que nÃ£o dorme enquanto ele nÃ£o 
chega, e que de manhÃ£ bem cedo jÃ¡ estÃ¡ de pÃ©, esquentando o leite.MulherÃ£o 
Ã© quem leciona em troca de um salÃ¡rio mÃ-nimo,Ã© quem faz serviÃ§os 
voluntÃ¡rios,Ã© quem colhe uva,Ã© quem opera pacientes,Ã© quem lava roupa pra 
fora,Ã© quem bota a mesa,cozinha o feijÃ£o e Ã  tarde trabalha atrÃ¡s de um 
balcÃ£o.MulherÃ£o Ã© quem cria filhos sozinha, quem dÃ¡ expediente de oito horas
e enfrenta menopausa,TPM,menstruaÃ§Ã£o.MulherÃ£o Ã© quem arruma os armÃ¡rios, 
coloca flores nos vasos,fecha a cortina para o sol nÃ£o desbotar os mÃ³veis, 
mantÃ©m a geladeira cheia e os cinzeiros vazios.MulherÃ£o Ã© quem sabe onde cada
coisa estÃ¡, o que cada filho sente e qual o melhor remÃ©dio pra 
azia.LUMAS,BRUNAS,CARLAS,LUANAS E SHEILAS: Mulheres nota dez no quesito lindas 
de morrer, mas MULHERÃƒO Ã‰ QUEM MATA UM LEÃƒO POR DIA! "(Martha Medeiros)

[FOTO]
Desenho feito pela Prof(a) MÃ¡rcia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 FELIZ PÃSCOA!!!
[FOTO]
Desenho feito pela Prof(a) MÃ¡rcia

As professoras Maria InÃªz (Exatas) e MÃ¡rcia (Humanas) fizeram lembrancinhas de
PÃ¡scoa para seus alunos da turma 1701. AlÃ©m disso , tambÃ©m confeccionaram um 
mural !! Eles adoraram !!!

[FOTO]
Cenourinhas de pano com bombons.

[FOTO]
Turma 1701

AS PROVAS ESTÃƒO CHEGANDO!
VAMOS ESTUDAR!
[FOTO]

 [VÃDEO]

1 BIMESTRE

09/04 - ProduÃ§Ã£o textual10/04 - InglÃªs 12/04 - HistÃ³ria15/04 - 
Geografia16/04 - PortuguÃªs18/04 - MatemÃ¡tica19/04 - CiÃªncias

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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nivelamento-2013.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
NIVELAMENTO 2013.1
Nesse ano de 2013 , a prova de nivelamento para os GECs chegou com uma novidade:
todos os alunos deverÃ£o fazÃª-la on-line, ou seja , via internet. O nosso GEC 
jÃ¡ se organizou para isso! Os alunos foram colocados em salas e estÃ£o sendo 
orientados pelos professores como acessar o site para fazer a prova !
Boa prova para os nossos alunos!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais-7-ano-no-dia-08032013.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
REUNIÃƒO DE PAIS - 7 ANO

No dia 08/03/2013 foi realizada a primeira reuniÃ£o de pais do 7 ano com o 
objetivo de informÃ¡-los sobre o funcionamento , os procedimentos e as normas do
GECEAC.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
2-de-abril-dia-mundial-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
2 de Abril - DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÃ‡ÃƒO SOBRE O AUTISMO

[FOTO]

O nosso GEC nÃ£o poderia deixar de participar de uma campanha tÃ£o importante 
como essa. Por isso, resolvemos nos vestir deazul e mostrar o nosso apoio. 

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Apesar de nem todos estarem de azul, fazemos questÃ£o de apoiar essa 
campanha!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DIA 22 DE ABRIL - DESCOBRIMENTO DO BRASIL

[FOTO]
Desenho feito pela prof(a) MÃ¡rcia
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nivelamento-2013.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 20 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
NIVELAMENTO - 2013 .1

As professoras da turma 1801 , Gisele (Humanas) e Fabiane (Exatas) resolveram 
homenagear os alunos que obtiveram as melhores notas na prova de nivelamento 
desse ano.
Os alunos que ficaram em 1 lugar receberam um certificado elaborado pela Prof(a)
Gisele.
[FOTO]
Alunos homenageados

[FOTO]
Iuri Abalada -1 lugar em MatemÃ¡tica / Prof(a) Fabiane
[FOTO]
Jady Vasconcelos - 1 lugar em PortuguÃªs / Prof(a) Gisele

 MATEMÃTICA SEM FRONTEIRAS - 2013

O Prof. CÃ¡ssio ( Exatas) tomou a iniciativa e inscreveu o GEC Embaixador Araujo
Castro no Concurso MatemÃ¡tica sem Fronteiras. Os alunos de cada turma deveriam 
resolver as questÃµes da prova em grupo. Essa foi uma oportunidade de ver como 
eles se saem criando soluÃ§Ãµes em grupo.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 1673



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2-reuniao-de-responsaveis-11-de-maio-de.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 2Âª REUNIÃƒO DE RESPONSÃVEIS - 11 DE MAIO DE 2013.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Diretora Anne reunida com os responsÃ¡veis.

Foi abordado, dentre outros assuntos, a importÃ¢ncia da famÃ-lia no sucesso 
escolar do aluno.

Destacamos que a presenÃ§a dos responsÃ¡veis em todos os eventos pedagÃ³gicos e 
reuniÃµes Ã© fundamental para a parceria entre a FamÃ-lia e a Escola.
[FOTO]
Aluno Pedro do Carmo Cister Santos da turma 1703
lendo uma mensagens em homenagem Ã s mÃ£es.[FOTO]

O coral do GEC se apresentou com lindas canÃ§Ãµes antecipando as homenagens do 
Dia das MÃ£es.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
28-de-maio-dia-internacional-do-brincar.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
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e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
28 DE MAIO - DIA INTERNACIONAL DO BRINCAR

No dia 28 de maio foi comemorado o Dia Internacional do Brincar.

Essa comemoraÃ§Ã£o teve inÃ-cio na Europa e atualmente acontece em 
diferentespaÃ-ses. No Brasil, o dia jÃ¡ Ã© lembrado em muitos municÃ-pios e 
chegou tambÃ©m Ã cidade do Rio de Janeiro.

O brincar Ã©, por excelÃªncia, o canal de interaÃ§Ã£o da crianÃ§a com o mundo. 
AlÃ©m disso, Ã© atividade indispensÃ¡vel para a aprendizagem e para 
odesenvolvimento, fazendo com que os alunos partilhem novas experiÃªncias e 
faÃ§am novas descobertas.

Mesmo sabendo que a atividade foi sugerida para as escolas de Ensino Infantil, o
GECEAC resolver adotar essa ideia, pois acreditamos que nunca Ã© tarde para se 
brincar.

[FOTO]
Os alunos do Geceac no Dia Internacional do Brincar
[FOTO]
AtÃ© os professores participaram...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-de-professores-as.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CAPACITAÃ‡ÃƒO DE PROFESSORES
As professoras Gisele e MÃ¡rcia de Humanas participaram do curso Rio, uma 
paisagem em construÃ§Ã£o, oferecido pela Escola do Olhar localizada no MAR( 
Museu de Arte do Rio).O curso teve como objetivo principal o debate sobre o 
olhar que temos sobre a cidade. AlÃ©m disso, contou com algumas dinÃ¢micas e uma
visita guiada pelas exposiÃ§Ãµes do museu. As professoras saÃ-ram de lÃ¡ com 
vÃ¡rias ideias a serem aplicadas em suas turmas e na sua eletiva Conhecendo o 
Rio.Foi uma experiÃªncia enriquecedora!
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MAR
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Debate
[FOTO]
Prof(a) MÃ¡rcia - Humanas
[FOTO]
Maquete - O Morrinho
[FOTO]
Prof(a) Gisele - Humanas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-de-estudos-parcial-21.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CENTRO DE ESTUDOS PARCIAL - 21.05.2013

O GECEAC promoveu um centro de estudos com o objetivo de multiplicar tÃ©cnicas e
estratÃ©gias para aulas mais interessantes. Recebemos aqui na nossa escola a 
visita de professores e coordenadores das nossas escolas afilhadas - ALBA 
CANIZARES e VISCONDE DO RIO BRANCO que observaram e aplicarÃ£o as estratÃ©gias 
com os seus alunos.
Foram realizadas duas prÃ¡ticas - uma de CiÃªncias e outra de MatemÃ¡tica - 
tendo como dinamizadores os professores Maria InÃªz, MÃ¡rcia , CÃ¡ssio Breno e 
Cristina Edul.

 PRÃTICA - CIÃŠNCIAS - MODELAGEM DE BACTÃ‰RIAS

Essa prÃ¡tica tem como objetivo mostrar para os alunos a importÃ¢ncia da 
identificaÃ§Ã£o de uma bactÃ©ria no diagnÃ³stico de uma doenÃ§a.
A prof(a) Maria InÃªz pegou essa estratÃ©gia no Caderno PedagÃ³gico e aplicou 
com os seus alunos em sala de aula e, como foi um sucesso, multiplicou -a para 
os colegas.
Material usado: Massinha para modelar, miÃ§angas, fio de nylon e macarrÃ£o 
parafuso.
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[FOTO]
BactÃ©rias feitas pelos professores
[FOTO]
Professores modelando...
[FOTO]
[FOTO]

  PRÃTICA - MATEMÃTICA - ENSINO DE GEOMETRIA

ApÃ³s participarem de uma capacitaÃ§Ã£o oferecida pela professora Lilian Vasper 
sobre o estudo da Geometria e suas prÃ¡ticas de ensino no Ensino Fundamental II,
os professores CÃ¡ssio Breno e Cristina Edul  decidiram repassar as prÃ¡ticas 
aprendidas para os colegas do GECEAC e das escolas afilhadas. O objetivo era 
mostrar-lhes que existem outras maneiras, mais lÃºdicas e prazerosas, de ensinar
Geometria; alcanÃ§ando assim a meta de todo professor: fazer o aluno realmente 
aprender.

PrÃ¡tica 01 - Mostrar concretamente a condiÃ§Ã£o de existÃªncia de um triÃ¢ngulo
qualquer.PrÃ¡tica 02 - Mostrar concretamente que a soma dos Ã¢ngulos internos de
um triÃ¢ngulo qualqiuer Ã© sempre igual a 180.PrÃ¡tica 03 - A partir da prÃ¡tica
02, mostrar para o aluno a soma dos Ã£ngulos internos de um polÃ-gono qualquer e
deduzir a fÃ³rmula Si =(n-2).180
Material usado: Barbante, canudos, lÃ¡pis, lÃ¡pis de cor, rÃ©gua, papel, cola e 
folhas com exercÃ-cios.
[FOTO]
Professores atentos
[FOTO]
Professores trabalhando...
[FOTO]
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e felizes com os resultados.

No final , todos se reuniram para um lanchinho.
[FOTO]

Todos gostaram muito das dinÃ¢micas apresentadas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-maes-homenagem-do-geceac-as-maes.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DIA DAS MÃƒES

Homenagem do GECEAC Ã s mÃ£es.

[FOTO]
Desenho feito pela prof(a) MÃ¡rcia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-gremio-estundantil-alunos-se.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ELEIÃ‡ÃƒO - GRÃŠMIO ESTUDANTIL

Alguns alunos se organizaram em chapas e foram de sala em sala para fazer a 
"campanha eleitoral". No perÃ-odo de 21 a 23 de maio aconteceram as eleiÃ§Ãµes 
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para o grÃªmio estudantil - 2013. Os alunos-eleitores se encaminharam ao 
auditÃ³rio do GECEAC para escolher a sua chapa.

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
Alunos da chapa vencedora tomam posse.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagem-pelo-dia-do-gari.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Homenagem pelo Dia do Gari

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns, Dona Nilza, ClÃ¡udia, AndrÃ©ia e Adriano!
[FOTO]
Equipe GECEAC homenageia os garis .
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
no-dia-em-que-o-sagui-pensou-que-era.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

No dia em  que o sagui pensou que era eletricista!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Pois Ã©, vive pulando de galho em galho nas Ã¡rvores do quintal da Escola e se 
deu mal quando pulou nos fios de alta tensÃ£o. Ouviu-se um estrondo e ele ficou 
lÃ¡ pendurado. NÃ£o morreu eletrocutado e faltou pouco para morrer do tombo, mas
foi salvo.A Professora SÃ-lvia Maria apÃ³s socorrÃª-lo, colocou-o num caixa 
enquanto aguardava o resgaste do Corpo de Bombeiros.
O GEC Embaixador Araujo Castro agradece ao Corpo de Bombeiros de Campo Grande 
que prontamente atendeu ao chamado para resgate e salvamento do Sagui 
(popularmente chamado de miquinho).Passado o susto, restou a emoÃ§Ã£o de 
professores e alunos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
producao-textual-o-8-ano-esta-estudando.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PRODUÃ‡ÃƒO TEXTUAL

 O 8 ano estÃ¡ estudando sobre a NOTÃCIA, portanto a prof(a) Gisele ( Humanas) 
decidiu realizar uma atividade para estimular a criatividade de seus alunos da 
turma 1801. Ela distribuiu fotos recortadas de jornais aos alunos e pediu que 
eles criassem notÃ-cias a partir delas . O trabalho deu bons resultados e a 
professora selecionou alguns e fez um cartaz com eles.ParabÃ©ns!!!!
Lorena VitÃ³riaKleber LucasDarla DandarraJoÃ£o VinÃ-cius MalletRaysa 
RannaGabriel MacedoJady de Vasconcellos
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[FOTO]
Fotos tiradas do Jornal O Globo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-do-9-ano-recebe-medalha-de-bronze.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Turma do 9Âº ano recebe medalha de bronze em OlimpÃ-ada Internacional de 
MatemÃ¡tica Sem Fronteiras.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
No dia 5 de abril foi realizada a prova da OlimpÃ-ada 
InternacionalMathÃ©matiques sans frontiÃ©res. Aplicada em todos os paÃ-ses 
participantes, visa estimularo interesse dos jovens pela disciplina, a partir do
trabalho colaborativo na soluÃ§Ã£o de problemas, comexercÃ-cios que estimulam a 
imaginaÃ§Ã£o, a racionalizaÃ§Ã£o e a formalizaÃ§Ã£o de situaÃ§Ãµes cotidianas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-centro-esportivo-miecimo-da.html
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 5 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao Centro Esportivo MiÃ©cimo da Silva.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Equipe de professores e DireÃ§Ã£o reunidos para apresentaÃ§Ã£o do ator
Arnold Schwarzenegger, no dia 27 de abril.
Evento que reuniu vÃ¡rias escolas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.
[FOTO]

[FOTO]
Equipe de professores

 Alunos reunidos e felizes participando com disciplina e harmonia com os 
professores.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos tambÃ©m tiveram a oportunidade de assistir a vÃ¡rias apresentaÃ§Ãµes 
artÃ-sticas.

[FOTO]
Capoeira
[FOTO]

[FOTO]
DanÃ§as
[FOTO]
GinÃ¡stica olÃ-mpica

Palestra com Arnold Schwazenegger

[FOTO]
Palestra com o ator Arnold
[FOTO]
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[FOTO]
Time de professores e Anne , a diretora.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-hora-da-leitura-o-geceac-faz-todo-mes.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HORA DA LEITURA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A HORA DA LEITURA

O GECEAC faz todo mÃªs a Hora da Leitura. Essa dinÃ¢mica propÃµe que todas as 
turmas parem ao mesmo tempo para ler um texto e produzir um registro escrito 
sobre o que foi lido.Nesse mÃªs , os alunos leram a letra de mÃºsicaViagem, de 
JoÃ£o Aquino e Paulo CÃ©sar Pinheiro, e deveriam produzir um cartÃ£o postal com 
palavras que retratassem o lugar visitado. AtÃ© os funcionÃ¡rios participaram e 
se divertiram bastante.

Viagem
Oh, tristeza
me desculpe,Estou
de malas prontas,Hoje a
poesia veio ao meu encontro,JÃ¡
raiou o dia, vamos viajar !Vamos
indo de carona,Na
garupa leve do vento macio,Que
vem caminhando,Desde
muito longe, lÃ¡ do fim do mar,
(...)
Olha quantas
aves brancas,Minha
poesia, danÃ§am nossa valsa,Pelo
cÃ©u, que o dia,Fez
todo bordado de raios de sol,Oh,
poesia, me ajude.
Vou colher avencas,

LÃ-rios, rosas, dÃ¡lias,
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Pelos campos verdes,

Que vocÃª batiza,

De Jardins do CÃ©u.

Mas, pode
ficar tranqÃ¼ila,

Minha Poesia,

Pois nÃ³s voltaremos,

Numa Estrela-Guia,

Num ClarÃ£o de Lua,

Quando serenar...Ou, talvez
atÃ©, quem sabe ?
Nos sÃ³ voltaremos,

Num cavalo baio,

No AlazÃ£o da Noite,

Cujo nome Ã© Raio - Raio de Luar. !!!

[FOTO]
FuncionÃ¡rios[FOTO]
Painel com os melhores trabalhos
[FOTO]
Alunos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-periodo-de-provas-ja-esta-chegando.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 10 de junho de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O perÃ-odo de provas jÃ¡ estÃ¡ chegando.Vamos nos preparar?
CalendÃ¡rio de provas - 2 bimestre
19/06 - ProduÃ§Ã£o textual01/07 - HistÃ³ria02/07 - Geografia03/07 - LÃ-ngua 
Portuguesa04/07 - MatemÃ¡tica05/07 - CiÃªncias08/07 - InglÃªs

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-ambienta-rio-escola-diferenca.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PROJETO AMBIENTA RIO: A ESCOLA FAZ A DIFERENÃ‡A

Em comemoraÃ§Ã£o pelo Dia Mundial do Meio Ambiente vÃ¡rias atividades foram 
realizadas no GECEAC.
O ano de 2013 Ã© o ano internacional de cooperaÃ§Ã£o pelas Ã¡guas e pegando esse
tema como ponto de partida, os alunos do 7 e 9 anos fizeram vÃ¡rios cartazes 
sobre a preservaÃ§Ã£o da Ã¡gua.
No dia 04/06, a biÃ³loga JÃ©ssica Cardozo , uma ex-aluna da nossa escola, 
apresentou um palestra sobre a desinfecÃ§Ã£o da Ã¡gua pela radiaÃ§Ã£o solar.
Ao final da palestra, as alunas Camila (1901) e Paula Beatriz (1902) 

 apresentaram uma coreografia com a mÃºsica Planeta Ãgua, de Guilherme Arantes.

[FOTO]
Palestra e coreografia

[FOTO]
Cartazes feitos pelos alunos
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cidade-criancas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 7 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CIDADE DAS CRIANÃ‡AS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 VISITA AO PLANETÃRIO DE SANTA CRUZ E Ã€ CIDADE DAS CRIANÃ‡AS

Como premiaÃ§Ã£o por terem participado e ganhado a medalha de bronze na 
OlimpÃ-ada Internacional de MatemÃ¡tica sem Fronteiras, a turma 1902 foi visitar
o PlanetÃ¡rio de Santa Cruz .

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fecem-2013.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FECEM - 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FECEM - 2013

GECEAC: 2 lugar no FECEM .
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PARABÃ‰NS!!
[FOTO]

[FOTO]
A torcida
[FOTO]
A premiaÃ§Ã£o
[FOTO]
ApresentaÃ§Ãµes

 <COMENTÃRIOS>
CadÃª a mÃºsica vencedora? Quem compÃ´s? Quem coordenou o trabalho?
NÃ£o seria interessante postar aqui no Blog pelo menos a letra da canÃ§Ã£o 
vencedora, nomes dos alunos e coordenadores do trabalho?
Blog nÃ£o Ã© apenas para fotos...!
Um abraÃ§o, 
Professora Antonia da Sala de Leitura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
posse-do-gremio.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 7 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

POSSE DO GRÃŠMIO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
POSSE DO GRÃŠMIO - 2013

Os alunos eleitos para o GrÃªmio Estudantil tomaram posse em cerimÃ´nia 
realizada na Lona Cultural Elza Osbourne , em Campo Grande.
[FOTO]
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<POSTAGEM>
festa-junina.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FESTA JUNINA 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FESTA JUNINA

Para encerrar esse 1 semestre , o GECEAC realizou uma Festa "Julhina."O evento 
se iniciou com uma quadrilha , liderada pelo Prof. Marcelo e tambÃ©m contou com 
vÃ¡rias brincadeiras. No fim , o funcionÃ¡rio Mauro liderou, com muita 
animaÃ§Ã£o, mais uma quadrilha.AlÃ©m disso, os alunos puderam saborear umas 
delÃ-cias : bolo, cachorro-quente e canjica.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
no-gec-emb-araujo-castro-professor-e_8887.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

No GEC Emb Araujo Castro, Professor Ã© Gente que Faz!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/sou-professor/noticia/2013/08/professor
as-dedicadas-despertam-nos-alunos-o-interesse-pelas-ciencias.html

Professoras dedicadas
despertam nos alunos o interesse pelas ciÃªnciasMaria
Campos e Katia Helbourn conseguiramreformar
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o laboratÃ³rio doGinÃ¡sio
Experimental Embaixador Araujo Castro,em Campo Grande,
Rio.

Aprender na prÃ¡tica Ã© muito mais
divertido!Ã‰ isso que a professora Maria Inez
Sena Maia Camposmostra para os alunos no laboratÃ³rio
doGinÃ¡sio Experimental Embaixador
Araujo Castro,em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.A paixÃ£o da 
professora pela ciÃªncia
contagia os alunos,que esperam ansiosamente pela aula,
realizada uma vez por semana.Trabalhando hÃ¡ 19 anos na escola,
Maria Inez conta queo interesse pela Ã¡rea surgiu quando
ainda era crianÃ§a.(Confira abaixo o vÃ-deo gravado com
as professoras)

http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/sou-professor/noticia/2013/08/professor
as-dedicadas-despertam-nos-alunos-o-interesse-pelas-ciencias.html

Meu pai era funcionÃ¡rio da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro(UFRRJ) e eu nasci dentro da
instituiÃ§Ã£o. Desde pequena ficava acompanhandoas formigas, tentando descobrir 
para
onde elas iam e, aos 4 anos de idade,disse que queria ser biÃ³loga. Abracei
a carreira com muito carinho eisso cativa os alunos. JÃ¡ teve gente
que escolheu biologiainspirada nas minhas aulas, o que me
deixa muito orgulhosa,conta a professora.Maria Inez
trab alha junto com a professoraKatia Helbourn e a parceria jÃ¡ rendeu
apelidos como dupla dinÃ¢mica,formiguinhas e etc. NÃ³s nÃ£o
paramos quietas, somos baixinhas eandamos rÃ¡pido, acho que o apelido
vem daÃ- tambÃ©m. Nosso trabalhoÃ© muito gratificante. Todos nÃ³s temos
um pouco de cientistas dentro de nÃ³s.O Brasil possui grandes
especialistas, quem sabe daqui nÃ£o sai mais um?,sonha Katia.Com esforÃ§o e 
dedicaÃ§Ã£o, as
professoras conseguiram apoio da direÃ§Ã£opara reformar o laboratÃ³rio da
escola, que atualmente Ã© bem equipadoe moderno. Os experimentos que os
jovens fazem sÃ£o fotografadose cartazes coloridos enfeitam as
paredes. Os alunos realizamexperiÃªncias com fungos, bactÃ©rias,
etc. TambÃ©m ensinamos matemÃ¡ticade laboratÃ³rio, por meio da fraÃ§Ã£o de
lÃ-quidos. Tudo que estÃ¡ ao nosso alcance,nÃ³s fazemos. Ser professor para mim 
Ã©
uma dÃ¡diva. Eu me sinto eternamente jovemao lado dos alunos.ConstruÃ-mos uma 
relaÃ§Ã£o de
afeto, por isso as aulas rendem tanto,completa Maria Inez.
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<POSTAGEM>
geceac-no-rock-in-rio.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GECEAC NO ROCK IN RIO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
geceac-nos-concursos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 6 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GECEAC NOS CONCURSOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 II CONCURSO DE REDAÃ‡ÃƒO DA ESCOLA JUDICIÃRIA ELEITORAL DO TRE -RJ

 O GECEAC participou doII CONCURSO DE REDAÃ‡ÃƒO DA ESCOLA JUDICIÃRIA ELEITORAL DO
TRE -RJ, cujo tema era "O que esperamos do prefeito do nosso municÃ-pio?"
As professoras Gisele e Laura ( Humanas) selecionaram alguns alunos de suas 
turmas (1801,1802 e 1803) e partiram para a orientaÃ§Ã£o do trabalho.
Ainda nÃ£o sabemos o resultado , mas gostarÃ-amos de parabenizar os alunos 
participantes pelo interesse e comprometimento com o trabalho.

ParabÃ©ns!!!

Alunos participantes:
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JoÃ£o VinÃ-cius Mallet - 1801
Kleber Lucas Emerichi - 1801
Gabrielle Oliveira - 1801
Lorena VitÃ³ria Faria - 1801
Felipe Teixeira - 1801
Iuri Fontes - 1801
Anna Beatriz Souza - 1802
Gabriel Cabral - 1802
Sarah Carvalho JordÃ£o- 1802
LetÃ-cia Santanna - 1803
Layla Beatriz - 1803

[FOTO]

Seguem abaixo as trÃªs melhores redaÃ§Ãµes:

O
que esperamos do Prefeito do nosso MunicÃ-pio?
"Prefeito, um assunto que interessa a todos nÃ³s. A escolha de
um prefeito Ã© um desafio para a populaÃ§Ã£o.Na hora da escolha de um prefeito 
todos esperam que seja uma
pessoa digna e honesta; uma pessoa que faÃ§a valer a pena, que tente mudar o que
nÃ£o Ã© certo; consertar o que estÃ¡ errando e melhorar o que realmente 
precisa.O povo quer ver um prefeito justo, que cumpre o prometido, que
dÃ¡ emprego Ã  populaÃ§Ã£o, nÃ£o Ã© verdade? A populaÃ§Ã£o quer ver mudanÃ§as 
significativas.Nesse momento entÃ£o, nÃ³s serÃ-amos gratos de ver diversas
melhorias. AliÃ¡s, dormir e acordar de manhÃ£ sabendo que ninguÃ©m morreu por
causa da falta de mÃ©dicos continua sendo um sonho em um lugar qualquer.Queremos
mudanÃ§as visÃ-veis, queremos olhar para aquilo e dizer
Isso realmente mudou.; queremos entrar num hospital e no mÃ¡ximo esperar
trinta minutos por um atendimento, passar por uma estrada sem precisar desviar
de buracos, com tambÃ©m pegar um Ã´nibus que nÃ£o esteja lotado. Enquanto isso 
nÃ£o
acontece, continuamos com a esperanÃ§a de que, um dia, os desejos da populaÃ§Ã£o
saiam do papel. Com isso contamos com o senhor, Prefeito!"
Gabriel
Cabral Rosendo - Turma 1802

"O prefeito Ã© um administrador que deve lidar com os problemas
do nosso municÃ-pio.Os mais graves problemas ocorrem nas estradas e nas Ã¡reas
da SaÃºde e da SeguranÃ§a.Eu espero do meu prefeito que as obras das estradas 
que estÃ£o
no papel sejam concretizadas para que diminuam os riscos de acidentes, tais
como: batidas entre veÃ-culos, atropelamentos e engarrafamentos.Espero que 
aconteÃ§am as reformas nos hospitais como prometido.
Gostaria tambÃ©m que houvesse mais mÃ©dicas nos hospitais e nos postos de sÃ¡ude
para o melhor atendimento das pessoas e que nÃ£o fosse preciso esperar muito
tempo para isso. AlÃ©m disso, deveria haver mais medicamentos gratuitos para o
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cidadÃ£o.A seguranÃ§a da nossa cidade tambÃ©m precisa melhorar, pois
falta policiamento nas ruas e nos centros urbanos. Ã‰ necessÃ¡rio colocar mais
policiais para trabalhar nas ruas e para monitorar a cidade.Eu espero que os 
problemas da nossa cidade possam ser
resolvidos da melhor forma possÃ-vel
atendendo Ã s necessidades de toda a populaÃ§Ã£o e para isso, um prefeito 
atuante
Ã© fundamental. Kleber Lucas Soares Emerichi - Turma 1801
O nosso prefeito tem como responsabilidade o papel de
melhorar, verificar, opinar e ver como vai o andamento do nosso municÃ-pio. E
nÃ³s, como cidadÃ£os, temos tambÃ©m o dever de escolher a pessoa certa para 
isso.Exercer a funÃ§Ã£o de prefeito Ã© complicado, pois ele precisa
pensar em como melhorar a vida do morador, do estudante, do trabalhador, enfim,
do contribuinte. Essa nÃ£o Ã© uma tarefa fÃ¡cil, porque para nÃ³s, cidadÃ£os, 
nunca
Ã© o bastante e sempre esperamos o melhor de sua administraÃ§Ã£o.Em nosso 
municÃ-pio precisamos de melhorias na SaÃºde , na
EducaÃ§Ã£o e no Transporte.Em relaÃ§Ã£o Ã  EducaÃ§Ã£o precisamos de mais 
professores , salas
novas para termos aulas mais interessantes e divertidas, melhoria na
alimentaÃ§Ã£o, na internet para termos
mais aulas com o data-show e mais materiais para que todas as aulas sejam melhor
elaboradas pelos professores.Na SaÃºde precisamos de mais hospitais pÃºblicos Ã 
disposiÃ§Ã£o de
todos, mais mÃ©dicos mais aparelhos especializados para doenÃ§as especÃ-ficas,
melhoria no atendimento, mais salas para o atendimento de todos , mais
transportes e atendimentos mais rÃ¡pidos.Na questÃ£o do transporte precisamos de
mais Ã´nibus, kombis, vans, trens e metrÃ´s Ã 
disposiÃ§Ã£o de todos , inclusive dos idosos, trabalhadores e estudantes.
Precisamos tambÃ©m que o valor da passagem seja acessÃ-vel ao povo e de mais
veÃ-culos circulando.Para que isso aconteÃ§a, precisamos pensar bem nas pessoas 
que
estamos colocando Ã  frente do nosso municÃ-pio e sempre exigir delas o melhor.

Layla
Beatriz S. de Souza- Turma 1803

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-bebe-ovo.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 11 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto de Vida 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Projeto: BebÃª Ovo.

Prof Âª Carina - Projeto de Vida.

Turma: 1705 / 1704

Objetivo:
Trabalhar a questÃ£o da sexualidade e gravidez na adolescÃªncia. O ovo simula o 
bebÃª quanto a fragilidade e a responsabilidade do cuidado com o mesmo. ApÃ³s a 
execuÃ§Ã£o da atividade foi feito um debate em sala de aula. Os alunos 
discutiram as dificuldades, as expectativas e os pontos positivos e negativos da
experiÃªncia.

Este debate culminou com a produÃ§Ã£o de texto relatando a experiÃªncia.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concursos-de-redacao.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de outubro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONCURSOS DE REDAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MARATONA ESCOLAR DE REDAÃ‡ÃƒO - GUIMARÃƒES ROSA

As turmas 1801, 1802 e 1803 do GECEAC participaram da Maratona Escolar de 
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RedaÃ§Ã£o - GuimarÃ£es Rosa promovida pela Academia Brasileira de Letras (ABL). 
Foi uma verdadeira maratona e o nosso cronograma foi organizado assim:

* ConfecÃ§Ã£o de cartazes;
* Leitura e interpretaÃ§Ã£o sobre o conto Famigerado de GuimarÃ£es Rosa,
* ProduÃ§Ã£o de redaÃ§Ãµes.

Tivemos 19 alunos selecionados entre as trÃªs turmas e desse grupo foram 
enviadas 10 redaÃ§Ãµes Ã  ABL para o concurso.
PARABÃ‰NS A TODOS!!!

ProduÃ§Ã£o de redaÃ§Ãµes
[FOTO]
Alunos escrevendo as redaÃ§Ãµes...
[FOTO]

[FOTO]
Cartazes

A fim de prestigiar os alunos que se empenharam na maratona, as prof(as) Gisele 
e Laura (Humanas - 8ano), com o apoio da prof(a) AntÃ´nia da Sala de Leitura, 
resolveram promover a I ediÃ§Ã£o do CafÃ©  Prosa com... GuimarÃ£es Rosa.
Foi uma tarde maravilhosa em que os alunos puderam trocar experiÃªncias sobre a 
vida e a obra desse tÃ£o importante escritor da Literatura Brasileira. Os alunos
receberam um certificado de participaÃ§Ã£o na Maratona e prÃªmios pelo esforÃ§o 
deles.
[FOTO]

Leituras...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A Sala de Leitura arrumada para os convidados...
[FOTO]

[FOTO]

Os convidados[FOTO]

[FOTO]

Entrega dos certificados
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Marcador de livro feito pela aluna Amanda Costa

Nosso mural de entrada desenhado pela nossa aluna Jady da turma 1801. Um 
verdadeiro talento![FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Esse pessoal Ã© tudo!
ParabÃ©ns aos alunos e Ã s professoras Gisele e Laura Maria pelo empenho e 
dedicaÃ§Ã£o. O trabalho ficou maravilhoso.
Obrigada!
Professora Antonia (Sala de Leitura deste GEC)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-mestre.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de outubro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DIA DO MESTRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FELIZ DIA DOS PROFESSORES !!!

" A base de toda conquista Ã© o professorA fonte de sabedoria, um bom 
professor(...)Uma liÃ§Ã£o de vida, uma liÃ§Ã£o de amor...Em toda teoria, tudo 
que se iniciaTodo bom comeÃ§o tem um bom professor."

[FOTO]

[FOTO]
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A equipe GECEAC , como todos os anos, homenageia a sua direÃ§Ã£o no Dia do 
Professor.

[FOTO]
Os professores tambÃ©m receberam uma homenagem da DireÃ§Ã£o!

A equipe GECEAC deseja a todos os professores um excelente dia !!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
outubro-rosa-com-o-objetivo-de-apoiar.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de outubro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OUTUBRO ROSA

Com o objetivo de apoiar a campanha contra o cÃ¢ncer de mama , nÃ³s, do GECEAC ,
resolvemos nos vestir de rosa e participar da campanha OUTUBRO ROSA . A cor foi 
escolhida por ser uma cor extremamente feminina.

A prof(a) Maria InÃªz posou com a sua turma - 1701- cujos alunos estavam com 
fitas rosas.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Grupo de professores GECEAC apoiando a campanha!!!
[FOTO]

Página 1696



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_13.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de novembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

No GEC Emb. Araujo Castro somos todos Protagonistas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Passeio ao Instituo Moreira Salles
[FOTO]
Nossa Maratona de HistÃ³rias foi um sucesso!
[FOTO]
Coordenador da 9Âª CRE, JosÃ© Mauro, conversa com alunos na Sala de 
Leitura![FOTO]

 Haja coraÃ§Ã£o... a caminho da Ãndia!
[FOTO]
Caloroso abraÃ§o de despedida aos colegas, com um desejo de boa viagem!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gec-emb-araujo-castro-visitando-o.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de novembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GEC Emb. Araujo Castro Visitando o Jardim BotÃ¢nico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Passeio ao Jardim BotÃ¢nico
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premiacao-geceac.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
MissÃ£o: Formar cidadÃ£os, atores sociais realizados, atuantes, transformadores 
e crÃ-ticos.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de novembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PREMIAÃ‡ÃƒO GECEAC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
  OLIMPÃADAS INTERNACIONAIS DE MATEMÃTICA SEM FRONTEIRAS

CERIMÃ”NIA DE PREMIAÃ‡ÃƒO

Os alunos da turma 1902 receberam nesse sÃ¡bado (dia 26/10) as medalhas de 
bronze pela participaÃ§Ã£o nas OlimpÃ-adas Internacionais de MatemÃ¡tica sem 
Fronteiras.

O GECEAC estÃ¡ muito orgulhoso de seus alunos e professores!

PARABÃ‰NS!!!

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emalvarovalle.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
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postagens.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Postagens

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em breve teremos muitas novidades. Aguardem!

 <COMENTÃRIOS>
A MINHA FILHA ANNA ARACELLY AMA ESTA ESCOLA E A TIA GILMARA mÃ¢e sonia.

 <COMENTÃRIOS>
Que bom, mÃ£e! Ficamos muito felizes com esta demonstraÃ§Ã£o de carinho. Estamos
sempre Ã  disposiÃ§Ã£o. Tenho certeza que a Tia Gilmara ficarÃ¡ muito feliz! 
AbraÃ§os.

 <COMENTÃRIOS>
Como Ã© bom receber reconhecimento das famÃ-lias pelo nosso trabalho. Tenho 
certeza que a Tia Gilmara ficarÃ¡ muito feliz! Beijos D. SÃ´nia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-senhores-pais-e-responsaveis.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o, senhores pais e responsÃ¡veis!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AtenÃ§Ã£o para o calendÃ¡rio da semana de 16 a 20/04/2012.
 Todas as turmas do 2Âº ao 9Âº ano farÃ£o esta semana avaliaÃ§Ã£o de escrita. 
Consultar dia marcado para cada turma.

 <COMENTÃRIOS>
adoro as novas diretorias aline super gente boa erica muito legal aline eerica 
amo vcs

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-mural-de-entrada-respeito-as.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 10 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nosso mural de entrada: respeito Ã s diferenÃ§as sempre.[FOTO]
[FOTO]
Aniversariantes: lembrando sempre nossos funcionÃ¡rios!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-cascatinha-taunay-projeto.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 15 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio Ã  Cascatinha Taunay - Projeto AnfitriÃµes do futuro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Projeto AnfitriÃµes do Futuro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, estÃ¡ 
proporcionando aos alunos da Prefeitura vÃ¡rias aulas-passeio pelos mais 
variados pontos turÃ-sticos da nossa cidade. Nossa escola estÃ¡ participando do 
Projeto e nossa primeira visitaÃ§Ã£o foi Ã  Cascatinha Taunay.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A cascatinha Taunay Ã© a mais bela e maior queda d'agua do parque, ela possui 35
metros e Ã© formada pela queda do Rio Tijuca que antigamente era chamado de 
MaracanÃ£ Cachoeira.[FOTO]
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O nome da cascatinha Ã© em homenagem ao artista Nicolas Antoine Taunay. O pintor
veio para o Brasil em 1816 com a missÃ£o ArtÃ-stica Francesa, integrada por 
aristocratas que se estabeleceram na regiÃ£o. A famÃ-lia Taunay se apaixonou 
pelo belÃ-ssimo local e acabaram construindo uma residÃªncia ao lado da 
cachoeira que hoje Ã© o restaurante Cascatinha. Taunay foi o primeiro grande 
nobre a vir para a floresta - na verdade ele foi o grande divulgador daquele 
local, organizando reuniÃµes em sua casa para a corte.[FOTO]
A Cascatinha de Taunay se localiza no Parque Nacional da Tijuca situado na 
Cidade do Rio de Janeiro, ela fica aproximadamente a 500 m de distÃ¢ncia do 
PortÃ£o do Parque, prÃ³xima Ã  PraÃ§a Afonso Viseu.[FOTO]

[FOTO]
A queda dÃ¡gua pertencia ao SÃ-tio da Cascatinha, propriedade da famÃ-lia 
Taunay. O topo da cascata, entretanto, era parte da Fazenda Bela Vista que 
pertenceu ao Visconde de Asseca atÃ© 1810, ao Conde de Gestas e ao espÃ³lio 
deste atÃ© 1850, ao Visconde de Souto atÃ© 1864, ao Conde de Bonfim atÃ© 1873, 
ao BarÃ£o de Mesquita atÃ© 1886, a Francisca Elisa de Mesquita atÃ© 1888 e ao 
Conselheiro Mayrink atÃ© Ã  desapropriaÃ§Ã£o do imÃ³vel em 18 de maio de 1897. 
Foi a Ãºltima desapropriaÃ§Ã£o da Floresta da Tijuca.[FOTO]
Na chegada Ã  escola todos estavam felizes da vida e, para finalizar, tiramos 
esta linda foto, com direito a certificado e tudo! Chiques demais!

 <COMENTÃRIOS>
Orgulho de ser diretora desta escola!

 <COMENTÃRIOS>
O passeio parece que foi maravilhoso!! ParabÃ©ns a toda equipe.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Renata!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-conselho-de-classe-de-2012-em.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 12 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1Âº Conselho de Classe de 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nosso primeiro Conselho de Classe aconteceu nos dias 09/05 - 6Âº ao 9Âº ano - e 
11/05 - E.I. ao 5Âº ano.[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
PresenÃ§a da estagiÃ¡ria Ducimar que vem realizando Ã³timo trabalho com a aluna 
Yasmin, do 2Âº ano. Sem esquecer do amor com o qual a aluna Ã© tratada pela 
professora da turma, Gilmara. Esta nÃ£o apareceu, pois foi a fotÃ³grafa.[FOTO]
Professora Yara, da EducaÃ§Ã£o Infantil e Professor Leandro, do Projeto Acelera 
2.[FOTO]
Nossa dinÃ¢mica foi um sucesso. DescontraÃ§Ã£o e reflexÃ£o com nossa 
Coordenadora PedagÃ³gica, Lilia Valeria. Ao fundo a professora Rejane que estÃ¡ 
Ã  frente de nossa Sala de Recursos.[FOTO]

Nossa diretora, Ã‰rica Sarpa e nossa querida professora do 5Âº ano e Regente de 
Sala de Leitura, Rosana FranÃ§a. Esta, juntamente com a Professora Luciane veem 
fazendo milagres na organizaÃ§Ã£o e funcionamento efetivo da Sala de Leitura. 
ParabÃ©ns, meninas.[FOTO]
Professora JositÃ¢nia e Professor AurÃ©lio!
[FOTO]
Professora Jaqueline, Professora BÃ¡rbara e Professora ClÃ¡udia.
[FOTO]

Hora da dinÃ¢mica.
[FOTO]
Nossa coordenadora Lilia sempre presente.
[FOTO]

Fica a dica da dinÃ¢mica que realizamos:
Texto"DESEJOS"SÃ©rgio JockymannPois,desejo primeiro que vocÃª ame e que amando, 
tambÃ©m seja amado,E que se nÃ£o o for, seja breve em esquecer e esquecendo, 
nÃ£o guarde mÃ¡goa.Desejo, pois, que nÃ£o seja sÃ³, mas que se for, saiba ser 
sem desesperar.Desejo tambÃ©m que tenha amigos e que, mesmo maus e 
inconsequentes, sejam corajosos e fiÃ©is,E que em pelo menos um deles vocÃª 
possa confiar, que confiando, nÃ£o duvide de sua confianÃ§a.E porque a vida Ã© 
assim, desejo ainda que vocÃª tenha inimigos, nem muitos, nem poucos,mas na 
medida exata para que, algumas vezes, vocÃª se interpele a respeito de suas 
prÃ³prias certezas.E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que 
vocÃª nÃ£o se sinta demasiadamente seguro.Desejo, depois, que vocÃª seja Ãºtil, 
mas nÃ£o insubstituivelmente Ãºtil, mas razoavelmente Ãºtil.E que nos maus 
momentos, quando nÃ£o restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para 
manter vocÃª de pÃ©.Desejo ainda que vocÃª seja tolerante, nÃ£o com os que erram
pouco, porque isso Ã© fÃ¡cil,mas com os que erram muito e irremediavelmente, e 
que essa tolerÃ¢ncia, nÃ£o se transforme em aplauso nem em permissividade,Para 
que assim fazendo um bom uso dela, vocÃª dÃª tambÃ©m um exemplo para os 
outros.Desejo que vocÃª, sendo jovem, nÃ£o amadureÃ§a depressa demais e que, 
sendo maduro, nÃ£o insista em rejuvenescer.E que, sendo velho, nÃ£o se dedique a
desesperar.Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor.E Ã© preciso deixar 
que eles escorram dentro de nÃ³s.Desejo, por sinal, que vocÃª seja triste, mas 
nÃ£o o ano todo, nem em um mÃªs e muito menos numa semana,Mas apenas por um dia.
Mas que nesse dia de tristeza, vocÃª descubra que o riso diÃ¡rio Ã© bom,o riso 
habitual Ã© insosso e o riso constante Ã© insano.Desejo que vocÃª descubra, com 
o mÃ¡ximo de urgÃªncia, acima e a despeito de tudo,Talvez agora mesmo, mas se 
for impossÃ-vel, amanhÃ£ de manhÃ£, que existem oprimidos, injustiÃ§ados e 
infelizes,E que estÃ£o Ã  sua volta, porque seu pai aceitou conviver com eles.E 
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que eles continuarÃ£o Ã  volta de seus filhos, se vocÃª achar a convivÃªncia 
inevitÃ¡vel.Desejo ainda que vocÃª afague um gato, que alimento um cÃ£o e ouÃ§a 
pelo menos um joÃ£o-de-barro erguertriunfante o seu canto matinal;Porque assim 
vocÃª se sentirÃ¡ bem por nada.Desejo tambÃ©m que vocÃª plante uma semente, por 
mais ridÃ-cula que seja, e acompanhe o seu crescimento dia-a-dia,para que vocÃª 
saiba de quantas muitas vidas Ã© feita uma Ã¡rvore.Desejo, outrossim, que vocÃª 
tenha dinheiro, porque Ã© preciso ser prÃ¡tico.E que, pelo menos uma vez por 
ano, vocÃª ponha uma porÃ§Ã£o dele na sua frente e diga:"Isso Ã© meu". SÃ³ para 
que fique bem claro quem Ã© dono de quem.Desejo ainda que vocÃª seja frugal, 
nÃ£o inteiramente frugal,nÃ£o obcecadamente frugal, mas apenas usualmente 
frugal.Mas que esse frugalismo nÃ£o impeÃ§a vocÃª de abusar quando o abuso se 
impÃµe.Desejo tambÃ©m que nenhum de seus afetos morra, por ele e por vocÃª,Mas 
que, se morrer, vocÃª possa chorar sem se culpar e sofrer sem se 
lamentar.Desejo, por fim, que sendo mulher, vocÃª tenha um bom homem,E que sendo
homem, tenha uma boa mulher.E que se amem hoje, amanhÃ£, depois, no dia 
seguinte, mais uma vez,E novamente, de agora atÃ© o prÃ³ximo ano acabar,E que 
quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda tenham amor para recomeÃ§ar.E se 
isso sÃ³ acontecer, nÃ£o tenho mais nada para desejar.
 Foi pedido que cada professor colocasse na Fonte dos Desejos - uma linda cesta 
ornamentada - uma moeda e pedimos para cada um escrever o que desejaria para o 
prÃ³ximo bimestre.
Depois, cada professor pegou uma moeda e ofereceu ao colega ao lado junto com um
desejo.( uma palavra de otimismo, por exemplo).
Os desejos escritos para si foi lacrado em um envelope que abriremos no final do
ano. ESPERAMOS QUE TODOS TENHAM ATINGIDO SEUS OBJETIVOS BEM ANTES DO FINAL DO 
ANO...

 <COMENTÃRIOS>
A FESTA DOS DIA DAS MÃ‚E FOI LINDA .
MUITO OBRIGADDUUUUU TIAS .

 <COMENTÃRIOS>
veja as fotos no meu fecebook,do dias das mÃ¢es
ok tias miss sonia e veja o meu trabalho tambem 
uma bjokass em todas vocÃªs.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Dona SÃ´nia. Que bom que a senhora gostou.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carnaval-2012-na-alvaro-valle-antes.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Carnaval 2012 na Ãlvaro Valle - Antes tarde do que nunca!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Demorou, mas saiu! AÃ- estÃ£o as fotos do nosso Carnaval 2012! Nossa Sexta da 
Folia!
[FOTO]
Que lindas![FOTO]
Tia Gilmara puxando o trenzinho.[FOTO]
As serpentinas e confetes fizeram a festa da criaanÃ§ada.[FOTO]
AtÃ© Juliana caiu na festa.[FOTO]
Tia Eliana distribuindo confete para a garotada.[FOTO]
Olha a pose![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Tatiana, Shirley, Cida ( se escondendo ) - nossas agentes de portaria e Daiana, 
uma de nossas agentes educadoras.[FOTO]
Professoras Ã‰rica, HÃ©lida, Gilmara, Iolanda e MÃ¡rcia Ramos.
[FOTO]

Uma pouquinho de histÃ³ria....[FOTO]

... nÃ£o faz mal a ninguÃ©m!
[FOTO]

NÃºbia, ajudante para todas as horas![FOTO]

[FOTO]

Que time: Yara(EI), Luciane e Rosana (5Âº ano e Sala de Leitura), HÃ©lida 
(3Âºano), Gilmara (2Âºano), Iolanda (1Âº e 2Âº ano- atualmente) e MÃ¡rcia Ramos 
(iniciou o ano no 2Âº ano e depois foi para outra escola pertinho de sua 
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casa).[FOTO]

[FOTO]
Olha a Tia Evilin aÃ-! De pirata. Ainda nÃ£o havia aparecido!
[FOTO]

Rosana, Luciane e Yara: parceria e amizade para todas as horas.[FOTO]

[FOTO]

A adjunta, Aline Lobo e a Diretora, Ã‰rica Sarpa: sÃ³ alegria pelo sucesso da 
festa!

 <COMENTÃRIOS>
 Muito bom como eu amo a Ãlvaro Valle pena que ela fica muito longe!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conselho-classe-do-1-segmento-dia-1105.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AtenÃ§Ã£o!

Conselho classe do 1Âº segmento - dia 11/05
 2Âº segmento - dia 09/05

Homenagem para as mÃ£es - dia 10/05 - manhÃ£ e tarde.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
culminancia-do-projeto.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 29 de maio de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CulminÃ¢ncia do Projeto

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 AtenÃ§Ã£o, comunidade escolar! A culminÃ¢ncia do Projeto Escola Limpa da Escola
 Municipal Ãlvaro Valle estÃ¡ chegando. No dia 30/05 nosso GinÃ¡sio Carioca 

estarÃ¡ participando com a apresentaÃ§Ã£o e bate-papo sobre o documentÃ¡rio Lixo
ExtraordinÃ¡rio, alÃ©m de uma palestra toda especial sobre a HistÃ³ria de Santa 
Cruz com a ilustrÃ-ssima presenÃ§a de nosso querido professor do Rioeduca, 
Sinvaldo.
 JÃ¡ no dia 05/06, o primeiro segmento de nossa escola participarÃ¡ de uma 
gincana com a ajuda da equipe de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica e todas as professoras. 
AlÃ©m disso teremos uma apresentaÃ§Ã£o de danÃ§a e trabalhos em exposiÃ§Ã£o tudo
com o objetivo maior de que cresÃ§a em nossos alunos o amor pela nossa escola e 
pela comunidade em que vivem.
Vai ser demais! Em breve postaremos as fotos de mais este evento em prol da 
educaÃ§Ã£o de qualidade em nossa escola. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dengue-siga-estas-dicas.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dengue - Siga estas dicas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagem-para-as-maes-em-construcao.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 12 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Homenagem para as mÃ£es

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

AuditÃ³rio lotado.[FOTO]
Que mÃ£e nÃ£o adora?[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Momentos de muita emoÃ§Ã£o e alegria![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Turma 1201
[FOTO]

[FOTO]
Chegou a hora da Tia Gilmara e da Tia HÃ©lida.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professora MÃ¡rcia AndrÃ©ia, regente do Projeto Acelera 1A.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Turma 1502, Professora Rosana.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Professora Giovana com o EI 11.

[FOTO]

[FOTO]

Professora PatrÃ-cia com a turma 1102.
[FOTO]
Turma 1501, Professora Luciane.
[FOTO]

Turma 1302, Professora Tatiana.
[FOTO]
EI 11
[FOTO]
1301

[FOTO]

1501
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

CafÃ© da manhÃ£ especial para as mamÃ£es.
[FOTO]

AlÃ©m de uma linda mensagem:

ProfissÃ£o: MÃƒE!
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 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Ã  equipe da EMAV... Nossa homenagem Ã s mÃ£es foi linda... Simples e 
emocionante!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
paulo-freire.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Paulo Freire

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais-e-responsaveis.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de Pais e responsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 AtenÃ§Ã£o! No prÃ³ximo sÃ¡bado, dia 19 de maio, sua presenÃ§a Ã© muito 
importante em nossa reuniÃ£o.

 HorÃ¡rio: 9h.
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[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Oi...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_10.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 10 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita Ã  Cidade das CrianÃ§as Leonel Brizola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 O GinÃ¡sio Carioca da Escola Municipal Ãlvaro Valle foi convidado para passar 
uma tarde na Cidade das CrianÃ§as Leonel Brizola. Foi uma tarde muito agradÃ¡vel
e muitos foram os comentÃ¡rios positivos feitos pelos alunos.[FOTO]
Nossa chegada.[FOTO]
Recebendo instruÃ§Ãµes![FOTO]
Slackline, andar na corda bamba foi a maior diversÃ£o![FOTO]
Ã‰ uma modalidade esportiva nova e a maioria dos alunos ainda nÃ£o havia 
experimentado![FOTO]
O banho de piscina foi Ã³timo![FOTO]

[FOTO]

O pessoal adorou e elogiou bastante.[FOTO]
ApÃ³s visitamos o viveiro.[FOTO]

[FOTO]
Uma biÃ³loga nos acompanhou durante a visita dando explicaÃ§Ãµes e tirando 
dÃºvidas.[FOTO]

PavÃ£o Azul[FOTO]
Pausa para foto.[FOTO]

Página 1710



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Marreco Carolina[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Quadro explicativo. Foi bem aproveitado.[FOTO]

[FOTO]
Lindos os porquinhos da Ã-ndia.[FOTO]
Ainda fomos convidados para fazer uma visita ao PlanetÃ¡rio.[FOTO]
A cÃºpula Ã© show e todos ficaram quietinhos vendo as projeÃ§Ãµes.[FOTO]
Um astrÃ´nomo tirou nossas dÃºvidas no final da projeÃ§Ã£o![FOTO]

Voltamos para casa felizes da vida! Depois de dar uma rÃ¡pida passada no 
parquinho!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
culminancia-do-projeto-escola-limpa.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CulminÃ¢ncia do Projeto Escola Limpa

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Como anunciado anteriormente, a CulminÃ¢ncia de nosso Projeto aconteceu em dois 
dias: dia 30/05, para o 2Âº segmento e dia 05/06 para o 1Âº segmento. Como jÃ¡ 
Ã© do conhecimento
de toda comunidade escolar, constatamos a necessidade de fazer crescer em
nossos alunos o respeito e carinho pelo patrimÃ´nio pÃºblico. Nossa escola ainda
precisa de muitos ajustes para que se torne um lugar mais prazeroso e
propÃ-cio Ã  aprendizagem. GostarÃ-amos desde jÃ¡ agradecer a todos que estÃ£o 
se
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esforÃ§ando para que nossas metas sejam atingidas. Nosso ginÃ¡sio carioca 
participou das atividades em nosso auditÃ³rio, alÃ©m de organizar exposiÃ§Ãµes 
de trabalhos e cartazes sobre o tema.

[FOTO]
Os professores AurÃ©lio, Charles, BÃ¡rbara, Regina, Aluisio, JositÃ¢nia e 
Leandro acompanharam as atividades.[FOTO]
Os alunos puderam assistir ao DocumentÃ¡rio "Ilha das Flores", um Ã¡cido e 
divertido retrato da mecÃ¢nica da sociedade de consumo. Acompanhando a 
trajetÃ³ria de um simples tomate, desde a plantaÃ§Ã£o atÃ© ser jogado fora, o 
curta escancara o processo de geraÃ§Ã£o de riqueza e as desigualdades que surgem
no meio do caminho.[FOTO]
 Tiveram tambÃ©m a oportunidade de assistir a filmes de animaÃ§Ã£o que tratam 
sobre o tema de

higiene do ambiente e sua importÃ¢ncia para a saÃºde.
[FOTO]
 A Professora BÃ¡rbara colaborou trazendo os filmes para os alunos. Trouxe 
tambÃ©m uma reportagem do programa FantÃ¡stico que fala um pouco sobre a 
necessidade de reciclar, reutilizar e reduzir.[FOTO]
Para abrilhantar nossa culminÃ¢ncia foi convidado o Professor Sinvaldo, 
representante do Rioeduca da 10Âª Cre. O Professor aceitou de imediato o convite
e propÃ´s a apresentaÃ§Ã£o de um slide com diversas fotos e registros sobre 
Santa Cruz.[FOTO]
O objetivo da palestra do Professor Sinvaldo foi de mostrar para os alunos o 
quanto a regiÃ£o de Santa Cruz Ã© importante na HistÃ³ria de nosso paÃ-s. Os 
alunos foram apresentados a vÃ¡rios pontos culturais importantes de nossa 
regiÃ£o como a Ponte dos JesuÃ-tas, a Base AÃ©rea, o BatalhÃ£o Villagran Cabrita
e a casa de JÃºlio CesÃ¡rio de Melo.[FOTO]

Ã‰ claro que tudo acompanhado pelas explicaÃ§Ãµes valorosas do Professor 
Sinvaldo e do acompanhamento constante de nossa DireÃ§Ã£o, CoordenaÃ§Ã£o 
PedagÃ³gica e professores.[FOTO]

[FOTO]
ExposiÃ§Ã£o de maquetes sobre higiene e reciclagem.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Limpeza Ã© com NÃºbia![FOTO]

[FOTO]
Nossas porteiras queridas: sempre participam de todas. Muito obrigada ClÃ¡udia, 
Cida, Shirley e Tatiana.[FOTO]
Os trÃªs R's: reciclar, reutilizar e reduzir.[FOTO]

Atividade de artes com a professora Mabeli.[FOTO]
O 1Âº segmento nÃ£o deixou por menos. AuditÃ³rio lotado...[FOTO]
... e as professoras arrasaram nas produÃ§Ãµes.[FOTO]

Do EI ao 5Âº ano, todos participaram.[FOTO]
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A Tia Iolanda fez uma apresentaÃ§Ã£o linda com a turma 1101, com direito a 
mÃºsica e vÃ-deo da turma da MÃ´nica: Lixo nÃ£o! Eles deram o recado.[FOTO]

A Tia Yara recitou versinhos com a turma do EI 10 - uma graÃ§a![FOTO]

A turma 1501, da Tia Luciane, fez uma parÃ³dia falando da importÃ¢ncia da 
limpeza![FOTO]

A turma 1502, Tia Rosana, arrasou com a DanÃ§a da Vassoura: limpeza geral![FOTO]
A turma 8401, da Professora Marcia AndrÃ©a, foi um espetÃ¡culo! Eles encenaram 
uma pequena peÃ§a teatral...[FOTO]

... e finalizaram com um desfile chiquÃ©rrimo de roupas reciclÃ¡veis! Tudo de 
bom!
Fechando as apresentaÃ§Ãµes no auditÃ³rio, alunos da turma 1801 apresentaram 
para as crianÃ§as uma peÃ§a teatral falando do lixo no parque - como as pessoas 
sujam o que Ã© de todos - com direito a lixeira falante e a limpeza no final!
[FOTO]
As meninas comem no parque no meio de um monte de sujeira. Fazem sujeira tambÃ©m
sem ao menos perceber.
[FOTO]
A pobre lixeira fica desolada, com fome e vazia!
[FOTO]
Um professor que passa fala com as meninas e pedem para que pensem no que podem 
fazer para mudar aquele cenÃ¡rio. As pessoas que passam tambÃ©m jÃ¡ haviam 
reparado na sujeira que elas estavam fazendo.
[FOTO]
A soluÃ§Ã£o entÃ£o Ã© limpeza! Limpar o lixo e jogar na lixeira!
[FOTO]

A lixeira agradece!
[FOTO]

Todos que assistiram a peÃ§a tambÃ©m. Foi muito divertida e instrutiva. 
ParabÃ©ns aos alunos e a Professora Rosana, Regente de Sala de Leitura que 
ensaiou a peÃ§a com eles.

O 1Âº segmento arrasou nas exposiÃ§Ãµes. Vejam sÃ³:[FOTO]

A professora Yara, EI 10, trabalhou limpeza com grÃ¡ficos.[FOTO]

A professora, EI 20, reciclou CDs transformando-os em arte.[FOTO]

Olha o trabalho da Professora Giovana, EI11. Ficou lindo! Lixo virou arte e vai 
para a mostra Rio+20 da Cidade das CrianÃ§as. ParabÃ©ns, professora![FOTO]

A turma 1101, Tia Iolanda, fez um cartaz com desenhos e papel crepom retratando 
a nossa escola.[FOTO]
A Tia PatrÃ-cia, turma 1102, fez de tudo um pouco. Contribuiu com vÃ¡rios 
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vÃ-deos do Sujismundo, fez cartazes de coleta seletiva,[FOTO]
as crianÃ§as fizeram pequenas produÃ§Ãµes de texto e pintura,[FOTO]

alÃ©m deste lindo cartaz da turma.[FOTO]
A Tia Iolanda com a turma 1202 fez este cartaz com colagem de embalagens,[FOTO]
este com dicas para a limpeza do ambiente...[FOTO]

e esta linda composiÃ§Ã£o com pintura e colagem lembrando o Rio+20! 
Bacana![FOTO]
A Tia HÃ©lida, turma 1301, fez com sua turminha esta produÃ§Ã£o de texto com 
rimas, poesias e frases.[FOTO]
Fez tambÃ©m dicas do que nÃ£o podemos fazer para que haja limpeza do ambiente. 
Em qual sala vocÃª prefere estudar. Veja:[FOTO]
em uma sala assim - com lixo no chÃ£o, mesas, cadeiras e armÃ¡rio rabiscados 
ou...[FOTO]

em uma sala limpinha e cheirosa com lixo no lixo![FOTO]
A turma 1302, Tia Tatiana, fez diversos tipos de reaproveitamento de material 
transformando o lixo em brinquedos, potes e porta-trecos.[FOTO]
As peÃ§as fizeram o maior sucesso![FOTO]

Lindo.[FOTO]
A turma 1401 da Tia Evilin deu show. Eles plantaram vÃ¡rias mudinhas que foram 
espalhadas pela escola. AtÃ© uma muda de pau-brasil foi trazida por um aluno 
para enfeitar nosso quintal.[FOTO]

Fizeram ainda um terrÃ¡rio com garrafa pet. Excelente trabalho! Vai para a 
exposiÃ§Ã£o Rio+20 da Cidade das CrianÃ§as. ParabÃ©ns, professora![FOTO]

A professora Fabiana, 1402, fez um desafio para os alunos: acertar quais cores 
se referem a cada tipo de material na coleta seletiva. E aÃ-? VocÃª sabe?[FOTO]

A turma 1501 da Professora Rosana pintou e bordou usando lixo para produzir 
brinquedos e maquetes. Show de bola![FOTO]
Nossa sala de recursos nÃ£o poderia ficar de fora. A professora Rejane, Robson, 
Luanderson, Francisca e Helton fizeram esta produÃ§Ã£o com a confecÃ§Ã£o de uma 
lixeira e lembrando os cuidados que devemos ter para evitar a Dengue.[FOTO]
Fizeram reciclagem de CD's.[FOTO]
TambÃ©m confeccionaram estes dois cartazes que ornamentaram nossos murais da 
entrada do auditÃ³rio![FOTO]

[FOTO]
A turma 8401, da Tia Marcia AndrÃ©a, contribuiu mais ainda com a confecÃ§Ã£o de 
brinquedos reciclÃ¡veis...[FOTO]
... com uma banca de doaÃ§Ã£o de brinquedos que fez o maior sucesso apÃ³s as 
atividades do auditÃ³rio...
[FOTO]

... e o projeto de troca de Ã³leo de cozinha usado por sabÃ£o.

Pensa que acabou? Ainda nÃ£o. Depois de tanto aprender sobre reciclagem, limpeza
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do ambiente e pessoal, dengue e outras coisinhas mais, nossos alunos ainda 
tiveram direito a atividades de recreaÃ§Ã£o na quadra com nossa equipe de 
professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica que foi brilhante e incansÃ¡vel: Tio BÃ©rgamo,
Tio Carlos e Tio Thiago fecharam com chave de ouro. Foi um dia e tanto![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A postagem ficou grande, nÃ£o Ã©? Porque ficou do tamanho do trabalho que 
tivemos para que tudo isto acontecesse da melhor forma possÃ-vel. Foi um 
bimestre inteiro de muita luta e de muito trabalho para o sucesso de nossa 
culminÃ¢ncia. E ele veio graÃ§as ao trabalho de equipe e a ajuda de cada um.
NÃ£o podemos esquecer das nossas queridas APA's que preparam nossa comida e que 
estÃ£o sempre dispostas a todas as mudanÃ§as de horÃ¡rio que precisamos fazer 
nas refeiÃ§Ãµes para que os alunos sejam melhor atendidos e revoluÃ§Ã£o 
aconteÃ§a. Obrigada SidnÃ©ias, Ã‰rica e Adriana. VocÃªs sÃ£o 10!

NÃ£o podemos esquecer de MÃ¡rcia, Iara e Dayana, nossas agentes educadoras que 
apoiam todas as atividades de nosso cotidiano.

Obrigada a todos que passaram do seu horÃ¡rio, trocaram seu horÃ¡rio e de tudo 
fizeram por este dia! Nossos alunos agradecem!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns ficou lindhoooooooo,o trabalho de vcs ficou realmente lindo,bjs estou 
com saudades de todas.

 <COMENTÃRIOS>
Como Ã© bom conhecer trabalhos que dignificam a profissÃ£o do educador! 

 ParabÃ©ns Ã  toda equipe de competentes profissionais da Escola Municipal Ãlvaro
Vale, que jÃ¡ estÃ¡ se tornando referÃªncia positiva na 10Âª CRE e na SME/Rio. 

 Continuem em frente, pois a Escola Municipal Ãlvaro Vale ainda vai proporcionar 
muito orgulho a todos que amam e lutam por uma educaÃ§Ã£o de qualidade.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada pelo carinho!

 <COMENTÃRIOS>
Ue,cade a peÃ§a do 8Âºano??Sobre o lixo no parque!

 <COMENTÃRIOS>
Agora estÃ¡ concluÃ-do! A peÃ§a do 8Âº ano estÃ¡ aÃ-! Obrigada!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Ã  equipe da EMAV... O nosso Projeto foi um sucesso!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-movimento-com-tio-bergamo.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia do Desafio com Tio BÃ©rgamo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 30 de maio, apÃ³s a realizaÃ§Ã£o de nossa culminÃ¢ncia, o Tio BÃ©rgamo 
colocou a galera para se mexer em comemoraÃ§Ã£o ao Dia do Desafio.[FOTO]
Todas as turmas participaram.[FOTO]

[FOTO]
 O Dia do Desafio foi criado no CanadÃ¡ e Ã© difundido mundialmente pela The 
Association For International Sport for All (TAFISA), entidade de promoÃ§Ã£o do 
esporte para todos, sediada na Alemanha.[FOTO]
Olha a Tia Tatiana![FOTO]
As professoras tambÃ©m entraram no movimento![FOTO]
Ã‰ uma campanha de incentivo Ã  prÃ¡tica regular de atividades fÃ-sicas em 
benefÃ-cio da saÃºde e acontece anualmente na Ãºltima quarta-feira do mÃªs de 
maio, por meio de aÃ§Ãµes comunitÃ¡rias. O SESC SP coordena o evento no 
Continente Americano desde 2000.[FOTO]
O convite Ã  atividade fÃ-sica se estende a todos, envolvendo o poder pÃºblico 
de cada cidade, as instituiÃ§Ãµes da sociedade civil, empresas, voluntÃ¡rios 
locais e os prÃ³prios participantes.
[FOTO]

[FOTO]

A Tia LÃ-lia, nossa coordenadora, adorou![FOTO]
A EducaÃ§Ã£o Infantil feliz da vida com a Tia Giovana. Movimento Ã© com eles 
mesmos![FOTO]
O pessoal de apoio nÃ£o ficou de fora: Dayana, Cida e Shirley.[FOTO]
Olha como elas se movimentam!!!! Tia Fabiana tambÃ©m![FOTO]
Energia, meninas![FOTO]

A Tia Taty, do Mais EducaÃ§Ã£o, tambÃ©m estava lÃ¡![FOTO]
Tia Iolanda no alongamento.

 <COMENTÃRIOS>
Foi muito legal o dia do desafio. Pena que Ã© sÃ³ uma vez no ano!!!!

 <COMENTÃRIOS>
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Podemos criar outros. Ã‰ sÃ³ querer!

 <COMENTÃRIOS>
Poxa perdi essa!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-julina.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 30 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa Julina

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o, Pessoal!

Agora estÃ¡ tudo certo! O I ArraiÃ¡ EMA VALLE serÃ¡ no dia 12/07, quinta-feira.

Podem espalhar a notÃ-cia! Vai ser um dia de muita festa, animaÃ§Ã£o e 
brincadeiras.

VocÃª nÃ£o pode perder!!!!! Venha comemorar com a gente, sÃ´!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gincana-rio-20-2-dia-de-participacao.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana Rio +20   2Âº dia de participaÃ§Ã£o
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa escola continua firme e forte na Gincana da Cidade das CrianÃ§as.[FOTO]
Dia de atividade diversas.[FOTO]
Trabalhando sempre o espÃ-rito de equipe e a importÃ¢ncia da participaÃ§Ã£o!JÃ¡ 
somos vencedores, pois mostramos para todos o poder da educaÃ§Ã£o e do bom 
senso.[FOTO]
Garotada aproveitando.[FOTO]

Desta vez, com direito a banho de piscina! Oba!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gincana-rio20.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana Rio+20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Cidade das CrianÃ§as Leonel Brizola - 15 de junho de 2012.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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gincana-rio20_24.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 24 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana Rio+20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 NÃ£o se esqueÃ§am que esta semana, no dia 28/06, a nossa escola irÃ¡ novamente 
Ã  Gincana de Sustentabilidade Rio+20, na Cidade das CrianÃ§as. Temos que juntar
pacotes - vazios e limpos - de arroz, feijÃ£o, aÃ§Ãºcar e outros para levar. 
TambÃ©m levaremos pilhas usadas e rolos de papelÃ£o de papel higiÃªnico.

Contribuam! Sua participaÃ§Ã£o Ã© importantÃ-ssima para a nossa Escola. PeÃ§a a 
seus parentes e vizinhos. Estaremos recebendo o material a partir de amanhÃ£, 
dia 25/06.

Professores, incentivem suas turmas! Com trabalho em equipe chegaremos a nosso 
objetivo!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pessoal-animado-nas-atividades-da.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pessoal animado nas atividades da Gincana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

As mentoras do agito! kkkk

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Ã‰rica, Aline, Lilia e equipes de professores e funcionÃ¡rios da 

 Escola Municipal Ãlvaro Vale pelo excelente trabalho que todos vocÃªs estÃ£o 
realizando!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, Sinvaldo querido! O trabalho Ã© grande, mas o retorno Ã© enorme!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-das-eleicoes-do-cec.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Resultado das eleiÃ§Ãµes do CEC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o, comunidade escolar!
DivulgaÃ§Ã£o dos resultados da eleiÃ§Ã£o do CEC:
Segmento Professor - Professora BÃ¡rbara, de lÃ-ngua Portuguesa.
Segmento FuncionÃ¡rio - Sueli Fernandes.
Segmento Aluno - Fernando, turma 1701.
Segmento responsÃ¡vel - Cristiane.

Obrigada pela participaÃ§Ã£o de todos que nos ajudaram no processo de eleiÃ§Ã£o,
desde a organizaÃ§Ã£o atÃ© a contagem dos votos, em especial a nossa agente 
educadora Dayana e a nossa inspetora Iara.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura-wesley-de-souza-vitor.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sala de Leitura Wesley de Souza Vitor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os primeiros meses foram de muito trabalho. OrganizaÃ§Ã£o dos livros, registros,
retirada de poeira e caixas e mais caixas para lÃ¡ e para cÃ¡.[FOTO]
Agora as estantes e nossa Sala de Leitura estÃ£o bem mais organizadas e, o mais 
importante, sendo utilizadas.[FOTO]
[FOTO]
Todos os alunos de nossa escola sÃ£o atendidos pelas duas professoras regentes 
de Sala de Leitura.[FOTO]

[FOTO]

Luciane Melo e Rosana Wesley: olha que lindas![FOTO]
Rosana Wesley[FOTO]

Luciane Melo
Obrigada, meninas, pelo carinho e a atenÃ§Ã£o que tratam cada um dos nossos 
alunos e professores. Obrigada pela organizaÃ§Ã£o e funcionamento impecÃ¡vel da 
Sala de Leitura Wesley de Souza Vitor. Ela ainda nÃ£o estÃ¡ a nossa cara, mas 
nosso espÃ-rito jÃ¡ comeÃ§a a aparecer em cada canto![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Ficou Ã³timo, Aline!
SÃ³ pelas fotos que vemos o quanto trabalhamos para que a sala ficasse assim!
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Obrigada pelo apoio de sempre.

 <COMENTÃRIOS>
Ainda temos muito trabalho pela frente. NÃ£o se esqueÃ§a disso, mas estamos 
juntas para tudo.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pela organizaÃ§Ã£o!

 <COMENTÃRIOS>
Cade as fotos,dos alunos q estavam na sala de leitura na hora???

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ verdade. Obrigada pela lembranÃ§a, Lucas. Vou colocar agora! Desculpe a 
falha!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1402-e-1502-com-as-tias-fabiana-e-rosana.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1402 e 1502 com as Tias Fabiana e Rosana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alvaro-valle-campea-da-1-gincana.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Ãlvaro Valle - CampeÃ£ da 1Âª Gincana EcolÃ³gica da Cidade das CrianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]
Nossos alunos chegando e se preparando para um dia cheio de atividades.[FOTO]
Desta vez seriam atividades o dia todo.[FOTO]
Os preparativos para a apresentaÃ§Ã£o de nossa peÃ§a teatral.[FOTO]

[FOTO]
Que lindas e talentosas![FOTO]
O nosso recado foi passado.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Sempre com muito bom humor e aprendizado![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

"Diga-me e eu esqueÃ§o. Mostre-me e eu aprendo"[FOTO]

Cada um Ã© agente de seu processo de aprendizagem.[FOTO]

[FOTO]
Alegria sempre.[FOTO]
As "Tias Tatis" orgulhosas![FOTO]

[FOTO]
Essa equipe vale ouro![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 O trofÃ©u Ã© nosso! ParabÃ©ns E.M. Ãlvaro Valle![FOTO]

[FOTO]
GostarÃ-amos de agradecer publicamente Ã s amigas fiÃ©is da C.M. Zacarias que 
nos ajudou nestes dias onde a colaboraÃ§Ã£o foi fundamental para nossa vitÃ³ria!

Todos Juntos - Chico Buarque
Uma gata, o que Ã© que tem?- As unhasE a galinha, o que Ã© que tem?- O bicoDito 
assim, parece atÃ© ridÃ-culoUm bicinho se assanharE o jumento, o que Ã© que 
tem?- As patasE o cachorro, o que Ã© que tem?- Os dentesPonha tudo junto e de 
repenteVamos ver no que Ã© que dÃ¡
Junte um bico com dez unhasQuatro patas, trinta dentesE o valente dos 
valentesAinda vai te respeitar
Todos juntos somos fortesSomos flecha e somos arcoTodos nÃ³s no mesmo barcoNÃ£o 
hÃ¡ nada pra temer- ao meu lado hÃ¡ um amigoQue Ã© preciso protegerTodos juntos 
somos fortesNÃ£o hÃ¡ nada pra temer
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Uma gata, o que Ã© que Ã©?- EspertaE o jumento, o que Ã© que Ã©?- PacienteNÃ£o 
Ã© grande coisa realmentePrum bichinho se assanharE o cachorro, o que Ã© que 
Ã©?- LealE a galinha, o que Ã© que Ã©?- TeimosaNÃ£o parece mesmo grande 
coisaVamos ver no que Ã© que dÃ¡
Esperteza, PaciÃªnciaLealdade, TeimosiaE mais dia menos diaA lei da selva vai 
mudarTodos juntos somos fortesSomos flecha e somos arcoTodos nÃ³s no mesmo 
barcoNÃ£o hÃ¡ nada pra temer- Ao meu lado hÃ¡ um amigoQue Ã© preciso 
protegerTodos juntos somos fortesNÃ£o hÃ¡ nada pra temer
E no entanto dizem que sÃ£o tantosSaltimbancos como nÃ³s.

[FOTO]
SÃ³ alegria![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
apresentacao-de-capoeira-do-projeto.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ApresentaÃ§Ã£o de capoeira do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Festa Julina
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
danca-da-turma-da-tia-yara-e-tia-eliana.html

 <TÃTULO>
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 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DanÃ§a da turma da Tia Yara e Tia Eliana na festa julina

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
danca-das-turmas-1401-e-1501-tias.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DanÃ§a das turmas 1401 e 1501 Tias Evilin e Luciane

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-amigo.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia do amigo
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

E como nÃ£o poderÃ-amos esquecer... Feliz dia do amigo![FOTO]

A glÃ³ria da amizade nÃ£o Ã© a mÃ£o estendida, nem o sorriso carinhoso, nem 
mesmo a delÃ-cia da companhia. Ã‰ a inspiraÃ§Ã£o espiritual que vem quando vocÃª
descobre que alguÃ©m acredita e confia em vocÃª. (Ralph Waldo Emerson)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gincana-rio20-cidade-das-criancas.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana Rio+20 - Cidade das CrianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossos alunos nos representaram mais uma vez. Agora na segunda parte da 
Gincana.[FOTO]
Foi um dia de muita atividade.[FOTO]
Priorizamos sempre o trabalho em equipe e a participaÃ§Ã£o.[FOTO]
JÃ¡ somos vencedores, pois sabemos nos comportar perante as outras 
escolas.[FOTO]
E depois de tanto trabalho...[FOTO]

...um merecido banho de piscina para animar a galera! Oba!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-arraia-ema-valle.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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I ArraiÃ¡ EMA Valle

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A galera do som: Taty, Leandro e Rosana.[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o de capoeira do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o, professor 
Claudinei.[FOTO]
O Professor Thiago danÃ§ou com a 1302.[FOTO]
JositÃ¢nia, Fabiana, Josiane e Marcus Vinicius ( o peixe ).[FOTO]
Foi muito criativa a danÃ§a das turmas 1401, tia Evilin e 1501, tia 
Luciane.[FOTO]
O pessoal comeu muuuuiiiitttoooo!!!!!!![FOTO]
O pessoal da portaria nÃ£o parou de danÃ§ar. Cida estava animadÃ-ssima.[FOTO]

[FOTO]
O BrechÃ³ bombou com Taty e Rosangela.[FOTO]
A turma da tia Gilmara deu show com a turma da tia Iolanda e da tia 
HÃ©lida.[FOTO]
A apresentaÃ§Ã£o do EI sempre Ã© uma gracinha.[FOTO]

[FOTO]
Olha: a tia Gilmara voando![FOTO]
Que concentrados...[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O pessoal da comida e da bebida. O avental ficou muito caprichado. ParabÃ©ns 
PatrÃ-cia, Gilmara, Iolanda e HÃ©lida. O carinho com o qual vocÃªs realizam as 
atividades faz a diferenÃ§a!

ParabÃ©ns a todos que contribuÃ-ram para o I ArraiÃ¡ EMA Valle. Foi um dia muito
divertido e cheio de boas surpresas. Foi muito bom tÃª-los em nossa escola. 
Aproveitamos para avisar que a nossa festa do Dia das CrianÃ§as jÃ¡ tem data: 10
de outubro.

Vai ser demais!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participacao-da-em-alvaro-valle-nos.html

 <TÃTULO>
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 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ParticipaÃ§Ã£o da E.M. Ãlvaro Valle nos jogos estudantis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Os meninos do 2Âº segmento nos representaram no futebol.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Sempre com o apoio total e a parceria do Professor BÃ©rgamo.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professor-thiago-e-turma-1302-na-festa.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professor Thiago e a turma 1302 na festa Julina
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
Muito bom!!!!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, professor!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quadrilha-do-projeto-mais-educacao.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Quadrilha do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
que-chegamos-ao-mam-nos-deparamos-com.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 1 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao MAM / CÃºpula dos Povos - Rio +20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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[FOTO]
Assim que chegamos ao MAM, nos deparamos com uma linda apresentaÃ§Ã£o de 
artistas de rua. Uma mistura de teatro e mÃºsica nordestina com acrobacias e 
danÃ§as lindÃ-ssimas.[FOTO]

A mÃºsica lembrava muito os repentes do Nordeste de nosso paÃ-s e enredo nÃ£o 
poderia ser outro: a preservaÃ§Ã£o do Meio Ambiente.
[FOTO]
Logo fomos atendidos por 2 representantes do Museu responsÃ¡veis pela 
ExposiÃ§Ã£o Brasil Cerrado.[FOTO]
Participamos de uma pequena dinÃ¢mica para que todos fossem apresentados e 
pudessem falar um pouco de suas impressÃµes.[FOTO]

[FOTO]

Muito bom![FOTO]
Fomos levados atÃ© este telÃ£o que mostra trata das queimadas nas matas do nosso
paÃ-s e suas consequÃªncias.[FOTO]
Bem em frente ao telÃ£o ficavam pendurados estas espÃ©cies de abajures.[FOTO]

Quando um de nÃ³s nos colocÃ¡vamos embaixo destes abajures podÃ-amos ouvir sons 
de animais.[FOTO]
Todos animais que vivem no cerrado de nosso paÃ-s.[FOTO]
Tudo lindo![FOTO]
Mais um pouco de conversa.[FOTO]
Uma aula sobre o Cerrado.[FOTO]

[FOTO]

Aguardando a entrada.[FOTO]
Agora sim.[FOTO]

Ã‰ nossa vez![FOTO]
Primeiro uma passagem pelos cupinzeiros.[FOTO]

Sons e cheiros para aguÃ§ar a experiÃªncia.[FOTO]
Sentados observando as fotos do Cerrado em telÃµes gigantescos nas 4 paredes da 
sala.[FOTO]
Momento de contemplaÃ§Ã£o.[FOTO]
A fauna e flora do cerrado retratadas de maneira simples e encantadora.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Como jÃ¡ estÃ¡vamos no Museu de Arte Moderna...[FOTO]
... e tivemos mais esta oportunidade...[FOTO]
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...aproveitamos para visitar uma parte das exposiÃ§Ãµes permanentes.[FOTO]
Nossos alunos de divertiram.[FOTO]
Afinal, cultura nÃ£o faz mal a ninguÃ©m.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossos alunos ainda puderam rodar a roleta da sustentabilidade.[FOTO]

Escrever os seus desejos![FOTO]
Depois era sÃ³ colar em mural enorme![FOTO]

Fizemos a nossa parte![FOTO]
A Escola ainda teve a sorte de ir Ã  ExposiÃ§Ã£o Brasil Cerrado na Semana em que
aconteceu a Rio +20. Justamente no MAM aconteciam eventos sobre meio ambiente e 
sustentabilidade. Ainda deu para dar uma passadinha na CÃºpula dos Povos.[FOTO]

Todo este aprendizado sobre a supervisÃ£o da Professora Mabeli, de nossa querida
Tatiana, da Diretora Adjunta Aline, da Professora Yara e da Professora BÃ¡rbara.

Fechamos com chave de ouro!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visite-nossa-sala-de-recursos.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visite nossa Sala de Recursos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A nossa Sala de recursos Ã© organizada pela Professora Rejane.[FOTO]
Nesta sala os alunos podem trabalhar com diversos tipos de materiais.[FOTO]
Um dos preferidos Ã© o computador.[FOTO]
O uso dos diferentes tipos de mÃ-dia estimula o aprendizado dos alunos.[FOTO]

[FOTO]
Jogos, livros e atividades diferenciadas fazem parte do cotidiano.[FOTO]

[FOTO]
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Ã‰ um espaÃ§o agradÃ¡vel...[FOTO]
... sempre com mÃºsica, vÃ-deos e muitas histÃ³rias.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
As atividades artÃ-stica tambÃ©m sÃ£o sempre trabalhadas.[FOTO]

[FOTO]
Tudo em prol do melhor desempenho dos alunos.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2-reuniao-de-responsaveis.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 4 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

2Âª reuniÃ£o de responsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Foi realizada no dia 4 de agosto de 2012, sÃ¡bado a segunda reuniÃ£o de 
responsÃ¡veis do ano de 2012.[FOTO]
Neste dia recebemos 152 responsÃ¡veis por mais de 300 alunos.[FOTO]
AlÃ©m de receber os boletins dos alunos os responsÃ¡veis assistiram um vÃ-deo 
sobre EducaÃ§Ã£o Infantil e receberam informes da escola e outros solicitados 
pela Secretaria de EducaÃ§Ã£o.[FOTO]
GostarÃ-amos de agradecer a todos que reservaram a manhÃ£ de seu sÃ¡bado para 
trocarmos ideias e tirar dÃºvidas.[FOTO]

NÃ£o podemos tambÃ©m deixar de agradecer a todos os professores e funcionÃ¡rios 
que deixaram de estar ao lado de suas famÃ-lias para auxiliar nos trabalhos de 
nossa escola.
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Obrigada a todos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
5-ano-no-planetario-da-gavea-passeando.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

5Âº ano no PlanetÃ¡rio da GÃ¡vea - Passeando e aprendendo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em construÃ§Ã£o![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mostra-de-ciencia-revista-ciencia-hoje.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra de CiÃªncia - Revista CiÃªncia Hoje para CrianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana de AlfabetizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

De 6 a 10 de agosto
Nesta semana todas as escolas da Rede Municipal trabalharam em comemoraÃ§Ã£o e 
em prol da alfabetizaÃ§Ã£o.
Em nossa escola todos os professores das turmas do 4Âº ao 9Âº ano planejaram e 
realizaram atividades diversificadas para atender as turmas da EducaÃ§Ã£o 
Infantil ao 3Âº ano.[FOTO]
Aqui a turma 1101 foi atendida pela professora BÃ¡rbara, PI de LÃ-ngua 
Portuguesa.[FOTO]
A professora PatrÃ-cia tambÃ©m acompanhou a atividade.[FOTO]

[FOTO]
As atividades foram baseadas no livro Menina bonita do laÃ§o de fita.[FOTO]
O professor Aluisio, professor de HistÃ³ria, contou histÃ³rias e ouviu mÃºsicas 
com atividades de letramento na turma 1201.[FOTO]
A professora Fabiana, turma 1402, contou a histÃ³ria A nuvenzinha triste para o 
EI-11.[FOTO]
TambÃ©m produziu um lindo cartaz com a turma.[FOTO]
O professor Ilcarlos, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, trabalhou com o EI-10.[FOTO]
Letras e sÃ-labas nos jogos para os pequenos.[FOTO]

[FOTO]
Foi a partir da histÃ³ria acima que a professora Marcia Andrea, Acelera 1A, 
realizou atividade com a turma 1102.[FOTO]
Letramento com diversÃ£o. NÃ£o hÃ¡ nada melhor para os alunos.[FOTO]

[FOTO]
O professor Marcus Vinicius, de inglÃªs, tambÃ©m realizou com suas turmas um 

Página 1735



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
jogo de avanÃ§o de casas...[FOTO]
...trabalhando o vocabulÃ¡rio em inglÃªs e portuguÃªs.[FOTO]
A sala de leitura nÃ£o poderia ficar de fora. A professora Rosana atendeu as 
turmas da manhÃ£ com vÃ¡rias atividades.[FOTO]
ParticipaÃ§Ã£o de todas as turmas.[FOTO]
A professora Rosangela Suisso, de geografia, fez uma atividade com jogo da 
memÃ³ria na turma 1202.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Os alunos das turmas da tarde foram atendidas na Sala de Leitura pela professora
Luciane.[FOTO]
Jogos e histÃ³rias para todos os gostos...[FOTO]
e todas as turmas.[FOTO]
Na sexta-feira fechamos a semana com uma cerimÃ´nia e a assinatura do pacto 
carioca de alfabetizaÃ§Ã£o.[FOTO]

DireÃ§Ã£o e professoras foram convidadas a assinar um pacto simbÃ³lico se 
comprometendo a nÃ£o poupar esforÃ§os para atingir as metas estabelecidas pelo 
nosso municÃ-pio.
Os responsÃ¡veis tambÃ©m estÃ£o sendo convidados a assinar um termo de 
responsabilidade para ajudem, juntamente com a escola, a consolidar a 
alfabetizaÃ§Ã£o de seus filhos.

 A direÃ§Ã£o da Escola Municipal Ãlvaro Valle gostaria de agradecer a todos os 
professores e funcionÃ¡rios que ajudam de segunda a sexta para que a Semana de 
AlfabetizaÃ§Ã£o fosse um sucesso.
A participaÃ§Ã£o dos Professores I foi excelente. AtÃ© mesmo aqueles que nÃ£o 
estavam muito Ã  vontade de inÃ-cio realizaram um excelente trabalho depois e 
foi gratificante ver a alegria que proporcionaram Ã s crianÃ§as.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visitando-o-pao-de-acucar-mais-uma-aula.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Visitando o PÃ£o de AÃ§Ãºcar - Mais uma aula-passeio da E.M. Ãlvaro Valle

Página 1736



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 No dia 8 de agosto a Escola Municipal Ãlvaro Valle realizou uma aula no PÃ£o de 
AÃ§Ãºcar.[FOTO]

Foram convidadas para esta aula as turmas 1901, 1801 e os Projetos Acelera 2 e 
Acelera 1A.[FOTO]

Foram dois Ã´nibus cedidos por nossa CRE para que passeio fosse realizado.[FOTO]

Como chegamos antes do horÃ¡rio previsto fomos dar uma volta na Praia 
Vermelha.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

8801[FOTO]

Aqui 8801 com o Professor Leandro.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professores: Leandro, JositÃ¢nia, Rosana, Giovana, MÃ¡rcia Andrea, Taty, 
Luciane, Mabeli e AurÃ©lio.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Tirando onda de turista...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Lindos os micos e esta foto ficou excelente.
[FOTO]
Museu do bondinho.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Um pouco de histÃ³ria...
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[FOTO]
O visual de nossa cidade Ã© lindo.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Parada para lanche e descanÃ§o.
[FOTO]
SÃ³ sorrisos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-da-semana-do-dia-das-criancas.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Atividades da Semana do Dia das crianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Muita brincadeira.
[FOTO]

[FOTO]
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EI-11 e seus fantoches.
[FOTO]
1102 e 1202 fazendo piquenique.[FOTO]

[FOTO]
Tia Giovana e EI-11.

[FOTO]

[FOTO]
1201 e 1301: muita comida e brincadeira com as tias Gilmara e HÃ©lida.
[FOTO]

[FOTO]

Tia PatrÃ-cia e Tia Iolanda.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Tia Gilmara e seus pimpolhos.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
 A EMAV ESTÃ DE PARABÃ‰NS, SEMPRE TRABALHANDO E SATISFAZENDO NOSSAS CRIANÃ‡AS!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-dia-das-criancas.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de outubro de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa do dia das crianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
EI- 20 - Tia Eliana[FOTO]

[FOTO]
Pula-pula.[FOTO]
Wallace animou a festa de forma brilhante! Nossos agradecimentos![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Tia Dulcimar e Tia Gilmara com a 1201.[FOTO]
Tia Iolanda com a 1101.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
PicolÃ© para todo mundo![FOTO]
Com direito a pintura facial...[FOTO]
Foi o maior sucesso: derrubando o colega na piscina de bolinhas.[FOTO]

[FOTO]
A Tia Silvia de inglÃªs ajudou em tudo. Obrigada pelo carinho e 
dedicaÃ§Ã£o.[FOTO]
Hora do lanche.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Olha as carinhas de alegria![FOTO]
Muita brincadeiras e brindes.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Que lindos sorrisos![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
JÃºlia, nossa nova agente educadora jÃ¡ entrou no clima![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Tia Iolanda com a 1202.[FOTO]
1401.[FOTO]
Cineminha com pipoca![FOTO]

[FOTO]
Turma 1502 com a Tia Rosana.[FOTO]
O futebol de sabÃ£o fez o maior sucesso![FOTO]

[FOTO]
Essas meninas dÃ£o show! SÃ³ faltou PatrÃ-cia.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Tia Giovana com o EI-11.[FOTO]

[FOTO]
Tia Yara com o EI-10.[FOTO]
Tia Erica dando picolÃ© para a garotada.[FOTO]
1502.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
TobogÃ£.[FOTO]
Tia Luciane com a 1501.[FOTO]
Tia PatrÃ-cia com a 1102.[FOTO]
Tia Evilin com a 1401.[FOTO]

[FOTO]
Gatinhas da 1402.[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Tia Tatiana com a 1302.[FOTO]
Lindas![FOTO]
Que alegria, meninas!
[FOTO]

[FOTO]
Chiques demais.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Tanta luta, tanto trabalho... GostarÃ-amos de agradecer a cada um que fez a sua 
parte para que a nossa festa fosse um sucesso. E foi!"NÃ£o eduques as crianÃ§as 
nas vÃ¡rias disciplinas recorrendo Ã  forÃ§a, mas como se fosse um jogo, para 
que tambÃ©m possas observar melhor qual a disposiÃ§Ã£o natural de cada um."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
culminancia-do-projeto-consciencia-negra.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CulminÃ¢ncia do Projeto ConsciÃªncia Negra

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Em construÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
final-de-ano.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Final de ano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o, sr. responsÃ¡vel!

Nesta sexta-feira, dia 30/12 serÃ¡ nosso 4Âº Conselho de Classe - nÃ£o haverÃ¡ 
aula. Na segunda-feira, dia 03/12, todos terÃ£o acesso aos resultados. Vamos 
aguardar!!!!!!!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nova-aula-do-projeto-mais-educacao.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nova Aula do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o - Taekwondo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 O Programa Mais EducaÃ§Ã£o da E.M. Ãlvaro Valle agora conta com aulas de 
Taekwondo.[FOTO]
As aulas ocorrem Ã s quartas-feiras com o Professor FÃ©lix.[FOTO]
O professor estÃ¡ conduzindo as aulas com muita disciplina e 
profissionalismo.[FOTO]
Com o uniforme novo ficou muito melhor![FOTO]
Os alunos adoraram e vÃ¡rios se interessaram pelo Projeto.[FOTO]

Lindos! SÃ£o nossos orgulhos!

 <COMENTÃRIOS>
Tudo sob a CoordenaÃ§Ã£o de nossa querida Taty Cunha!
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************************************************************************
<POSTAGEM>
primeira-escola-de-pais.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 23 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeira Escola de Pais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o com os responsÃ¡veis de EducaÃ§Ã£o Infantil.[FOTO]

Dia 23 de marÃ§o de 2013.[FOTO]

Momento de confraternizaÃ§Ã£o e fortalecimento dos laÃ§os entre a famÃ-lia e a 
escola.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segunda-reuniao-de-responsaveis-da.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Segunda ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis da EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Senhores responsÃ¡veis,

neste sÃ¡bado, dia 27 de abril de 2013, Ã s 9 horas, acontecerÃ¡ a 2Âª reuniÃ£o 
de responsÃ¡veis por alunos da EducaÃ§Ã£o infantil. Sua presenÃ§a Ã© muito 
importante.
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-maes-na-ema-valle.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das mÃ£es na Ema Valle

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ema-valle-nas-olimpiadas-rio-2016.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 9 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Ema Valle nas OlimpÃ-adas Rio 2016

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em referÃªncia ao Desfile OlÃ-mpico que serÃ¡ realizado no dia de 10 de maio, 
nossa escola trabalhou esta semana o tema das OlimpÃ-adas. [FOTO]
O EI 21 apresentou esse lindo cartaz com pintura com tinta guache - com tia 
Luciane.[FOTO]
A intenÃ§Ã£o dessa semana foi de trabalhar e divulgar os valores olÃ-mpicos.
O Projeto RealfabetizaÃ§Ã£o 1A nÃ£o poderia ficar de fora.[FOTO]
O combinado foi que cada turma ficaria com um paÃ-s da AmÃ©rica do Norte ou da 
AmÃ©rica Central.
[FOTO]

Turma 1502 - Professora Rosana
As AmÃ©ricas do Norte e Central foram o tema da 10Âª CRE.[FOTO]
Em um trabalho de interdisciplinaridade, os alunos foram levados a produzir 
cartazes artÃ-sticos sobre o paÃ-s de sua turma.[FOTO]

Turma 1401 - Professora RosanaAlÃ©m disso, foram estudados os aspectos 
caracterÃ-sticos do paÃ-s: cultura, clima, relevo.[FOTO]
Turma 1302 - Professora ClÃ¡udia[FOTO]
Turma 1402 - Professora Fabiana[FOTO]
Atividade com a turma 1602 - Professora Mabeli, Artes.[FOTO]
Turma 1202 -Professora PatrÃ-cia, atendida pela Professora Gilmara 
temporariamente.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Turma 1301 - Professora Gilmara[FOTO]
Nossos alunos do Mais EducaÃ§Ã£o nÃ£o poderiam ficar de fora.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ema-valle-no-desfile-olimpico-da-10-cre.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 10 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ema Valle no Desfile OlÃ-mpico da 10Âª CRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Realfa prontinho pra partir. Pausa para fotos com as atividades da semana ao 
fundo.[FOTO]

Na concentraÃ§Ã£o...[FOTO]

[FOTO]
Na concentraÃ§Ã£o...[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A turma de Acelera 3 nÃ£o poderia faltar.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E comeÃ§ou...[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossos camponeses maias ficaram lindos demais.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Sem adjetivos para o Desfile OlÃ-mpico. As fantasias da escolas e creches 
ficaram lindas. Foram momentos de muita descontraÃ§Ã£o, aprendizado e 
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reencontros. Valeu a pena! Nossa escola nÃ£o poderia deixar de participar.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-pascoa-feitas-com-as-turmas-de.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa PÃ¡scoa![FOTO]
Atividades feitas com as turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, Casa de AlfabetizaÃ§Ã£o 
e PrimÃ¡rio Carioca.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
RepresentaÃ§Ã£o da PÃ¡scoa com a Professora PatrÃ-cia, turma 1201.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Para tirar foto de coelhinho!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-realfabetizacao-1a-tatiana.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Projeto RealfabetizaÃ§Ã£o 1A[FOTO]
Professora Tatiana Profeta.[FOTO]
Essa turma tem como objetivo garantir a alfabetizaÃ§Ã£o dos alunos que ainda 
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nÃ£o conseguiram...[FOTO]
... concretizÃ¡-la no perÃ-odo esperado.[FOTO]
A turma recebe material do Instituto Ayrton Senna.[FOTO]
ProduÃ§Ã£o de atividades de PÃ¡scoa.[FOTO]
PÃ¡scoa.[FOTO]
Dia da mulher[FOTO]
Atividade de Centro de Estudos com a professora Silvia.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis-dia-11-de-maio.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 14 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de responsÃ¡veis - Dia 11 de maio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Foi realizada no dia 11 de maio de 2013, sÃ¡bado, nossa primeira reuniÃ£o de 
responsÃ¡veis.[FOTO]
Foram tratados na reuniÃ£o assuntos como metas do Ideb e Iderio, pinturas do 
prÃ©dio escolar e reformas gerais da escola, prÃ³xima festa da Unidade Escolar -
Festa da diversidade, reuniÃµes para as prÃ³ximas compras e obras da escola e 
rendimento dos alunos no primeiro bimestre.[FOTO]

Os alunos que foram avaliados com conceito I terÃ£o seus responsÃ¡veis 
convocados para que, junto com a escola, possam ter seu aprendizado garantido 
atravÃ©s da participaÃ§Ã£o da famÃ-lia e das atividades de reforÃ§o da escola.
Os alunos com frequÃªncia baixa tambÃ©m terÃ£o seus

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis-dia-11-de-maio_11.html

 <TÃTULO>
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 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 11 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis - Dia 11 de maio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 11 de maio de 2013 foi realizada nossa primeira reuniÃ£o de responsÃ¡veis
do ano. Nela foram tratados assuntos como frequÃªncia dos alunos, aproveitamento
dos mesmos durante e bimestre e comportamento e em geral.[FOTO]
TambÃ©m foram tratados assuntos como a pintura externa da escola, pequenas obras
jÃ¡ realizadas para o maior conforto dos alunos e verbas que serÃ£o utilizadas 
para compras de materiais permanentes e obras futuras.[FOTO]

SerÃ£o convocados os responsÃ¡veis dos alunos que receberam conceito I e 
daqueles que apresentaram baixa frequÃªncia. Juntos, escola e famÃ-lia, irÃ£o 
discutir estratÃ©gias para o melhor rendimento desses alunos.
Aproveitamos para registrar que nossa Festa da Diversidade se realizarÃ¡ no 
prÃ³ximo mÃªs e serÃ¡ aberta Ã  comunidade.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 3 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 11 de maio de 2013, sÃ¡bado, serÃ¡ nossa primeira reuniÃ£o geral de 
responsÃ¡veis. TODOS os responsÃ¡veis pelos nossos alunos estÃ£o convidados. 
Teremos os informes, entregas de resultados do 1Âº bimestre e assinatura de 
presenÃ§a para o Bolsa FamÃ-lia.

NÃ£o deixe de vir! Aguardamos a sua presenÃ§a!

Página 1751



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e-viva-o-circo.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E viva o circo!!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje os nossos pequenos do Mais EducaÃ§Ã£o, da EducaÃ§Ã£o Infantil e 1Âº ano 
foram visitar o Unicirco Marcos Frota.[FOTO]
Uma experiÃªncia que muito acrescenta aos nossos alunos.[FOTO]
O objetivo da visita foi o de levar os alunos a conhecer e valorizar a cultura 
circense.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Mary, Jane, Luciane, Taty e Yara: tomando conta dos pequenos.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-educacao-4-ano-no-mar.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais EducaÃ§Ã£o - 4Âº ano no MAR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As crianÃ§as do 4Âº ano - Mais EducaÃ§Ã£o foram visitar o Museu de Arte do Rio 
de Janeiro.[FOTO]

[FOTO]
A visita foi guiada e as explicaÃ§Ãµes sempre ajudam muito para o melhor 
entendimento.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossos-meninos-em-petropolis-6-e-7-ano.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossos meninos em PetrÃ³polis - 6Âº e 7Âº ano - Mais EducaÃ§Ã£o!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Nossos alunos visitaram em PetrÃ³polis a casa de Santos Dumont.[FOTO]
Para subir sempre com o pÃ© direito.[FOTO]
Um pouco de aprendizado.[FOTO]
Agora no Museu Imperial!!![FOTO]
Silvia, Mabeli, MÃ¡rcia e Julia - acompanhando as turmas com a diretora 
Erica.[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Museu de Cristal.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-forte-de-copacabana.html

 <TÃTULO>
 Escola Municipal Ãlvaro Valle

<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de junho de 2013
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao Forte de Copacabana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossas turmas de Acelera 3, 8Âº e 9Âº anos visitaram o Forte de 
Copacabana![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Enfim, chegamos![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Momento fotos![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Uma paradinha na praia porque ninguÃ©m Ã© de ferro.[FOTO]

[FOTO]
NÃ£o deu para resistir![FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emalziraaraujo.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
8-obmep-olimpiada-brasileira-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
10/04/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
  8Âª OBMEP - OLIMPÃADA BRASILEIRA DE MATEMÃTICA DAS ESCOLAS PÃšBLICAS11:19Naira 

LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

  A OLIMPÃADA BRASILEIRA DE MATEMÃTICA DAS ESCOLAS PÃšBLICAS (OBMEP) Ã© um projeto
que tem como objetivo estimular o estudo da matemÃ¡tica e revelar talentos na 
Ã¡rea.Iniciada em 2005, a OBMEP vem crescendo a cada ano criando um ambiente 
estimulante para o estudo da MatemÃ¡tica entre alunos e professores de todo o 
paÃ-s.Em 2011, cerca de 18,7 milhÃµes de alunos se inscreveram na competiÃ§Ã£o 
emais de 98% dos municÃ-pios brasileiros estiveram representados.Os sucessivos 
recordes de participaÃ§Ã£o fazem da OBMEP a maior OlimpÃ-ada de MatemÃ¡tica do 
mundo.
NÃƒO FIQUE DE FORA. CONVERSE COM SEU PROFESSOR E PARTICIPE!

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-ler-me-da-asas-hoje-no-rioeduca.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
12/04/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Blog "Ler... me dÃ¡ Asas", hoje, no Rioeduca07:45Naira Lemos2 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje, no portal Rioeduca, temos uma matÃ©ria sobre o blog da Sala de Leitura da 
nossa escola.Clique na imagem e confira!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, colega Ana LÃºcia, o blog  estÃ¡ lindooooo!!!!
Maria Cecilia.

 <COMENTÃRIOS>
Fiquei muito feliz ao ler a matÃ©ria no Rioeduca divulgando o Blog da Sala de 
Leitura Prazer de Ler. Estamos na mÃ-dia!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-ensinar-seu-filho-que-ler-e-um.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
10/04/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Como ensinar a seu filho que ler Ã© um prazer?21:23Naira Lemos1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Pesquisas do mundo todo mostram que acrianÃ§a que lÃªe tem contato com a 
literatura desde cedo, principalmente se for com oacompanhamento dos pais, Ã© 
beneficiada em diversos sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor as 
palavras e se comunica melhor de forma geral. "Por meio da leitura, a 
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crianÃ§adesenvolve a criatividade, a imaginaÃ§Ã£o e adquire cultura, 
conhecimentos e valores", diz MÃ¡rcia Tim, professora de literatura do ColÃ©gio 
Augusto Laranja, de SÃ£o Paulo (SP).[FOTO]
Pesquisas mostram que quanto mais cedo se comeÃ§a ler maiores sÃ£o chances de se
tornar um leitor assÃ-duo

A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. A 
proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetizaÃ§Ã£o e 
ajuda em todas as disciplinas, jÃ¡ que o principal suporte para o aprendizado na
escola Ã© o livro didÃ¡tico. Ler tambÃ©m Ã© importante porque ajuda a fixar a 
grafia correta das palavras.

Quem Ã© acostumado Ã  leitura desde bebezinho se torna muito mais preparado para
os estudos, para o trabalho e para a vida. Isso quer dizer que o contato com os 
livros pode mudar o futuro dos seus filhos. Parece exagero? Nos Estados Unidos, 
por exemplo, aFundaÃ§Ã£o Nacional de Leitura Infantil(National Children's 
Reading Foundation) garante que, para a crianÃ§a de 0 a 5 anos, cada ano ouvindo
historinhas e folheando livros equivale a 50 mil dÃ³lares a mais na sua futura 
renda.

EntÃ£o, o que estÃ¡ esperando? Veja nossas recomendaÃ§Ãµes e estimule seu filho 
a embarcar na aventura que sÃ³ o bom leitor conhece. VocÃª pode encontrar boas 
dicas de livros em nossabiblioteca bÃ¡sica de leitura!
Fonte:http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/importancia-leitura-521213.s
html

ColaboraÃ§Ã£o da professora Ana LÃºcia (Sala de Leitura)
 <COMENTÃRIOS>

- Concordo com as pesquisas, pois minha filha lia para minha neta quando esta 
ainda estava no ventre e hoje minha neta adora ler e compra livros com sua 
pequena mesada.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ha-matematica-na-confeccao-de-pufe-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
12/04/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Muita MatemÃ¡tica na confecÃ§Ã£o de pufe de garrafa PET21:18Naira Lemos3 
comments
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Sabemos que os impactos causados pelas garrafas plÃ¡sticas sÃ£o inÃºmeros e vÃ£o
desde a fabricaÃ§Ã£o, com a extraÃ§Ã£o do petrÃ³leo, atÃ© o seu descarte, 
certo?!
Pesquisamos e descobrimos que o perÃ-odo mÃ©dio para a decomposiÃ§Ã£o desse 
material gira em torno de 800 anos. A reciclagem Ã© de extrema importÃ¢ncia para
que os impactos causados na natureza, pela fabricaÃ§Ã£o do plÃ¡stico, sejam 
minimizados. E, por isso, naprimeira quinzena do mÃªs de marÃ§o, os alunos da 
turma 1905 foram incentivados a recolher garrafas PET para a confecÃ§Ã£o de 
pufes.
Seria aula de Artes? NÃ£o! MatemÃ¡tica.
Os alunos se organizaram em equipes de trÃªs ou quatro componentes, observaram 
asorientaÃ§Ãµes para o desenvolvimento da tarefa e participaram da discussÃ£o 
onde descobriram que havia muita matemÃ¡tica naquela "brincadeira".
Usando lÃ¡pis, papel, garrafas, fita adesiva, tesoura etc, confeccionamos pufes 
e, ainda, foram trabalhados conceitos de potenciaÃ§Ã£o, Ã¡rea, volume e 
funÃ§Ãµes.

Fonte:http://eurekabr.blogspot.com.br/
Confira a turma com as mÃ£os na massa.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Amei e um coisa interessante todas a escolas da prefeitura podia fazer isso 
seria muito bom.
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 <COMENTÃRIOS>

Amei e um coisa interessante todas a escolas da prefeitura podia fazer isso 
seria muito bom.

 <COMENTÃRIOS>
Adorei!!!  Tenho certeza que os alunos adoraram e aprenderam! ParabÃ©ns!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
provas-bimestrasis-2012.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
10/04/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Provas Bimestrasis 201215:19Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VocÃª jÃ¡ anotou o calendÃ¡rio das Provas Bimestrais 2012?

[FOTO]

Anote ou salve estas datas.
Para isso, utilize seu caderno, agenda, Facebook, celular...
O importante Ã© nÃ£o esquecer!
1Âº bimestre:
                                18 de abril - LÃ-ngua Portuguesa (Leitura)19 de 
abril - MatemÃ¡tica20 de abril - CiÃªncias9 a 24 de abril - RedaÃ§Ã£o2Âº 
bimestre:                          04 de julho - LÃ-ngua Portuguesa (Leitura)05 
de julho - MatemÃ¡tica06 de julho - CiÃªncias21 de junho a 06 de julho - 
RedaÃ§Ã£o3Âº bimestre:                          25 de setembro - LÃ-ngua 
Portuguesa (Leitura)26 de setembro - MatemÃ¡tica28 de abril - CiÃªncias12 a 28 
de setembro - RedaÃ§Ã£o
4Âº bimestre:                          12 de novembro - LÃ-ngua Portuguesa 
(Leitura)13 de novembro - MatemÃ¡tica14 de novembro - CiÃªncias29 de outubro a 
14 de novembro - RedaÃ§Ã£o
*calendÃ¡rio divulgado pela SME em circular de 06 de marÃ§o de 2012.
Para saber maiores detalhes sobre a prova de ProduÃ§Ã£o Textual, clique aqui.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quer-ganhar-um-ipad.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
10/04/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Quer ganhar um Ipad?14:18Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
I Concurso de IlustraÃ§Ãµes RioeducaNo Concurso de IlustraÃ§Ãµes Rioeducatodos 
podem participar e concorrer a umIpad!A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, a 
Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais e o Portal Rioeduca.net promovem
o I Concurso de IlustraÃ§Ãµes Rioeduca, nas modalidades aluno, educador e 
ilustrador.Clique aqui para saber+

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-20.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
10/04/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
VocÃª sabe o que Ã© Rio + 20?16:14Naira Lemos1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
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NÃ£o hÃ¡ mais como ignorar o impacto das aÃ§Ãµes antrÃ³picas sobre o meio 
ambiente. Tem muita gente no mundo, tem muito poluente novo e ainda temos pouco 
conhecimento dos efeitos deles sobre a nossa saÃºde.
Mauro Barboza.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conhbecendo-o-parque-aquatico-maria.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
02/05/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Conhecendo o Parque AquÃ¡tico Maria Lenk.09:06Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Na sexta-feira, dia 27 de abril de 2012, um grupo de alunos da Escola Alzira 
Araujo conheceu o Parque AquÃ¡tico Maria Lenk.

Confira os alunos da Classe Especial.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ColaboraÃ§Ã£o da professora Irineise.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-feliz-dia-das-maes-especial.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
12/05/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Um Feliz Dia das MÃ£es Especial10:40Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professoras AndrÃ©a Ventura e Irineise Melo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-sabe-oq-ue-e-green-nation-festival.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
22/05/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
VocÃª sabe o que Ã© "Green Nation Fest"?20:11Naira Lemos3 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Um grupo de alunos da EMAA visitarÃ¡ o Green Nation Fest, no prÃ³ximo dia 06 de 
junho.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]
Festival com entrada gratuita acontece de 31 de maio a 7 de junho no Rio.
Evento usarÃ¡ cinema, educaÃ§Ã£o, esporte, moda e muita interatividade para 
falar de meio ambiente e sustentabilidade.
Entre os dias 31 de maio e 7 de junho, acontece, na Quinta da Boa Vista, a 
primeira ediÃ§Ã£o do Green Nation Fest, um festival interativo e sensorial que 
estimula o pÃºblico visitante a agir por um mundo mais sustentÃ¡vel. O evento 
tratarÃ¡ de questÃµes ambientais de maneira descontraÃ-da, usando cinema, 
educaÃ§Ã£o, esporte e moda para abordar o assunto.

O Green Nation Fest Ã© realizado pelo Centro de Cultura, InformaÃ§Ã£o e Meio 
Ambiente (CIMA), ONG que hÃ¡ mais de 20 anos desenvolve aÃ§Ãµes em parceria com 
instituiÃ§Ãµes privadas, governamentais e multilaterais.

Todos podem participar da CompetiÃ§Ã£o de Cinema e Novas MÃ-dias, uma disputa de
obras sobre sustentabilidade. Ã‰ sÃ³ inscrever o trabalho (que pode ser 
micrometragem, blog, foto e perfil no Twitter) atÃ© o dia 10 de maio no 
sitewww.GreenNationFest.com.br.

[FOTO]

AlÃ©m da competiÃ§Ã£o, o evento terÃ¡ trÃªs grandes atraÃ§Ãµes: a Feira 
Interativa e Sensorial, Mostra Internacional de Cinema com 12 longas-metragens e
SeminÃ¡rios Internacionais sobre Economia verde e criativa, abertos para 
debates. A expectativa de pÃºblico gira em torno de quatro mil visitantes por 
dia.

O desafio dos realizadores do evento Ã© fazer com que as pessoas saiam da 
experiÃªncia com um mÃ-nimo de compromisso para realizar prÃ¡ticas 
sustentÃ¡veis, como explica Marcos Didonet, diretor do CIMA: Falaremos sobre 
meio ambiente de uma forma que chame a atenÃ§Ã£o de todos. Por isso, o evento 
tratarÃ¡ do assunto de maneira agradÃ¡vel, interativa e com entretenimento.

Fonte:http://www.greennationfest.com.br/
 <COMENTÃRIOS>

Como eu faÃ§o para ir junto com esse grupo?? Me matriculando no Polo?
 <COMENTÃRIOS>

Ola meu nome Ã© Lucas Gesteira, da 1803 e gostaria de ir no Green Nation Fest, 
mas queria saber como faz!!

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, Luke, dÃª uma olhadinha no post sobre HerÃ³is do Futuro. Ã‰ uma boa 
oportunidade! Bjs
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
05-de-junho-dia-internacional-do-meio.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
05/06/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
05 de junho - DIA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE22:55Naira Lemos26 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A professora Edinez Ferreira, recomenda:Assista ao vÃ-deo a seguir!

 <COMENTÃRIOS>
Triste a situaÃ§Ã£o dos ribeirinhos.VÃ-deo esclarecedor sobre a tragÃ©dia da 
ocupaÃ§Ã£o da amazÃ´nia brasileira.

 <COMENTÃRIOS>
Gostei do vÃ-deo!

 <COMENTÃRIOS>
Ã© revoltante essa situaÃ§Ã£o isso deve ser parado agora pois eles estÃ£o 
destruindo nossas matas.

 <COMENTÃRIOS>
Mais que coisa nÃ£o,destuir a natureza so pra ganhar dinheiro

 <COMENTÃRIOS>
O homem destruindo as matas, faltara oxigÃªnio e destruira o solo, mas mesmo 
assim eu adorei o vÃ-deo Ã© muito comovedor :)

 <COMENTÃRIOS>
Gostei do vÃ-deo!

 <COMENTÃRIOS>
Gostei do VÃ-deo!

 <COMENTÃRIOS>
A ganÃ¢ncia do homem se nÃ£o for policiada a tempo poderÃ¡ acabar com a nossa 
floresta amazÃ´nia e destruindo o pulmÃ£o do mundo.

 <COMENTÃRIOS>
eu achei o video legal e interesante pena que tanta gente desmata a natureza ;(

 <COMENTÃRIOS>
Gostei do vÃ-deo! 
achei que eles deviam parar com isso se nÃ£o vai destruir a mata

 <COMENTÃRIOS>
nÃ£o sabia que  eles destroem tanto a floresta, mas mesmo assim gostei do 
vÃ-deo!!!!!!!!

 <COMENTÃRIOS>
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Queria que todos visem esse vÃ-deo! Para aprenderen a nÃ£o destruir e desmataren
nossas florestas!+ amei o vÃ-deo professora!!!!!!!!!!!!!!

 <COMENTÃRIOS>
eu gostei do vÃ-deo 
mas e triste a situaÃ§Ã£o das nossas matas

 <COMENTÃRIOS>
Eles te que se conciÃªntizar-se disto, para os fazendeiros procurarem outra 
alternativa para lucrar, e apoio politico para ajudar os ribeirinhos, valeu. 
Gostei do vÃ-deo.

 <COMENTÃRIOS>
Eles te que se conciÃªntizar-se disto, para os fazendeiros procurarem outra 
alternativa para lucrar, e apoio politico para ajudar os ribeirinhos, valeu. 
Gostei do vÃ-deo.

 <COMENTÃRIOS>
Eles te que se conciÃªntizar-se disto, para os fazendeiros procurarem outra 
alternativa para lucrar, e apoio politico para ajudar os ribeirinhos, valeu. 
Gostei do vÃ-deo.

 <COMENTÃRIOS>
Eles te que se conciÃªntizar-se disto, para os fazendeiros procurarem outra 
alternativa para lucrar, e apoio politico para ajudar os ribeirinhos, valeu. 
Gostei do vÃ-deo.

 <COMENTÃRIOS>
Eles te que se conciÃªntizar-se disto, para os fazendeiros procurarem outra 
alternativa para lucrar, e apoio politico para ajudar os ribeirinhos, valeu. 
Gostei do vÃ-deo.

 <COMENTÃRIOS>
Eles te que se conciÃªntizar-se disto, para os fazendeiros procurarem outra 
alternativa para lucrar, e apoio politico para ajudar os ribeirinhos, valeu. 
Gostei do vÃ-deo.

 <COMENTÃRIOS>
Eles te que se conciÃªntizar-se disto, para os fazendeiros procurarem outra 
alternativa para lucrar, e apoio politico para ajudar os ribeirinhos, valeu. 
Gostei do vÃ-deo.

 <COMENTÃRIOS>
muito bom o vÃ-deo
mais e triste o desmatamento das matas

 <COMENTÃRIOS>
Gostei do vÃ-deo!

 <COMENTÃRIOS>
gostei do video Ã© muito comovedor

 <COMENTÃRIOS>
Achei o video bem interesante,principalmente qe o video mostra  tambem mostra 
como podemos acabar com isso!

 <COMENTÃRIOS>
Eu Achei Muito Interessante.

 <COMENTÃRIOS>
Nossa ! Como estÃ£o destruindo nosso planeta e eu nem sabia.Nossa situaÃ§Ã£o Ã© 
critica.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
8-obmep-26-de-junho-de-2012.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
05/06/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
8Âª OBMEP - 05 de junho de 201219:40Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Hoje, os alunos da Escola Municipal Alzira Araujo participaram da 8Âª OBMEP - 05
de junho de 2012.
Confira!!!

MatemÃ¡tica mundo afora

Links interessantes para estudar matemÃ¡tica.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairros-do-rio-campo-grande.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
23/06/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Bairros do Rio: Campo Grande18:01Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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Bairros do Rio - Campo Grande from Rio TV CÃ¢mara on Vimeo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
classificados-para-2-fase-olimpiada.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
27/06/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Confira a listagem dos classificados para a 2Âª fase  da OBMEP09:28Naira Lemos1 
comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Classificados para a 2Âª faseda OBMEP
[FOTO]

[FOTO]

A OlimpÃ-ada Brasileira de MatemÃ¡tica da Escolas PÃºblicas estÃ¡ em sua
oitava ediÃ§Ã£o. A OBMEP 2012 tem como objetivo principal estimular o estudo de
matemÃ¡tica nos alunos da rede publica de ensino e a cada ano a OBMEP atrai mais
competidores que em outras circunstancias poderiam nunca perceber seu 
talento.AlÃ©m da OlimpÃ-ada, a OBMEP produz e distribui material didÃ¡tico em 
seu
site oficial. Confira no site oficial (www.obmep.org.br), o gabarito das
provas, resoluÃ§Ã£o das questÃµes e muito mais.Os vencedores da OBMEP tem 
direito a entrar no programa de iniciaÃ§Ã£o
cientifica Jr., ganhando um ano de bolsa no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e TecnolÃ³gico, alÃ©m de prÃªmios e participaÃ§Ã£o 
nas
cerimÃ´nias e seminÃ¡rios organizados pela OBMEP.

 <COMENTÃRIOS>
Os resultados oficiais da 1Âª Fase serÃ£o divulgados no dia 15 de agosto de 2012
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no prÃ³prio site da OBMEP. E uma vez qualificados os alunos irÃ£o participar da 
2Âª fase da OBMEP 2012.

A prova da 2Âª fase da OBMEP 2012 irÃ¡ acontecer no dia 15 de setembro de 2012 
as 14h 30min em um local a ser definido e divulgado pela OBMEP, jÃ¡ os 
resultados da segunda fase da OBMEP 2012 serÃ£o divulgados no dia 30 de 
novembro.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
herois-do-futuro-sesi.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
01/06/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
HerÃ³is do Futuro - SESI16:31Naira Lemos1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje, dia 01 de junho de 2012, recebemos a visita dos monitores do projeto 
HerÃ³is do Futuro.
HerÃ³is do FuturoÃ© um projeto multiplataforma do Sistema FIRJAN, por meio do 
SESI, criado com o objetivo de sensibilizar jovens estudantes do Rio para os 
temas que serÃ£o debatidos na Rio+20 e para os desafios de um desenvolvimento 
sustentÃ¡vel no mundo. Inicialmente voltado para alunos das redes pÃºblica e 
particular de ensino da cidade do Rio de Janeiro, alÃ©m da rede SESI e SENAI de 
educaÃ§Ã£o do estado do Rio, o projeto foi ampliado, permitindo a participaÃ§Ã£o
de qualquer pessoa em todo o mundo. O projeto conta com a parceria da Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio, que abriu as portas de suas escolas para os 
HerÃ³is do Futuro.
Muitos alunos estÃ£o interessados em participar do jogo.Participe vocÃª tambÃ©m,
clique aqui.
Participe do nosso grupo no Facebook.

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Nome da Equipe : Defensores do Futuro
Turma :1905
Componentes : Rodrigo Azeredo, Luan Oliveira, Matheus Costa e Leonardo Alves

Tutor : Naira (Professora de MatemÃ¡tica )
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jurema-scherer.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
10/06/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jurema Scherer09:41Naira Lemos6 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No mÃªs de maio, a Professora Jurema Scherer, de LÃ-ngua Portuguesa, se 
aposentou, depois de deixar sua marca na Escola Municipal Alzira Araujo desde 
1986.
Felicidades nesta nova etapa, Jurema!
"A sabedoria antiga diz que somente trÃªs coisas sÃ£o necessÃ¡rias Ã  
felicidade: algo para fazer; alguÃ©m para amar; algo para esperar com ansiedade.
Esteja certa de que, mais do que nunca, a cada novo nascer do sol, seu dia estÃ¡
livre para todas essas trÃªs simples necessidades."

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
PARABÃ‰NS, CARA MESTRA , VOU SENTIR MUITAS SAUDADES SUAS; ABRAÃ‡OS DESSE AMIGO 
DE SEMPRE.SEVERINO. ABSSSSSSSSSSSSSS.

 <COMENTÃRIOS>
Nossa, que saudadee!!!!
Essa sim Ã© uma grande professora e uma grande mulher!
Estudei com ela, e atÃ© hoje me lembro da cartinha que escrevi.
AgradeÃ§o todas as broncas, os conselhos e todos os ensinamentos.
A Senhora fez um lindo trabalho.
Um beijo
Att.
Camila Martins

 <COMENTÃRIOS>
Anos atrÃ¡s, cerca de aproximadamente 16 anos, tive o privilÃ©gio de estudar com
essa querida professora. NÃ£o sÃ³ ela, como vÃ¡rios outros me motivaram a 
trilhar o caminho da educaÃ§Ã£o. ApÃ³s duas graduaÃ§Ãµes em outras Ã¡reas, e 
hoje quase formada em HistÃ³ria, agradeÃ§o por tudo. Desejo a professora Jurema 
muita felicidade, e assim como eu, espero que muitos possam se espelhar na 
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grande profissional que ela Ã©. 

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns- Estudei com ela nos anos 90!

Amigos quem estudou no Alzira nos anos 90 
me add no facebook, la tem um grupo sÃ³ com essa galera que estudou na Escola 
nos Anos 90!

Leonardo Cardoso .
 <COMENTÃRIOS>

Estudei com essa Professora nos anos 90, desejo tudo de Bom pra ela e sua 
famÃ-lia...

Amigos no Facebook temos um grupo sÃ³ de antigos Alunos do Alzira AraÃºjo da 
dÃ©cada de 90, quem quiser me add, que eu acc no Grupo no facebook.

http://www.facebook.com/leonardo.cardoso.3766
 <COMENTÃRIOS>

Felicidades Jurema! Saudades! Grande bj.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vitoria-nos-jogos-estudantis.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
04/06/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
VitÃ³ria nos Jogos Estudantis22:32Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos da Escola Municipal Alzira Araujo, venceram hoje, importante etapa de 
tradicional competiÃ§Ã£o entre alunos da rede municipal, realizada anualmente.
Ao promover anualmente os Jogos Estudantis, a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o
aposta nas inÃºmeras possibilidades de aprendizagem que o esporte propicia em 
relaÃ§Ã£o ao desenvolvimento da independÃªncia, autoconfianÃ§a, cooperaÃ§Ã£o, 
respeito, solidariedade e responsabilidade. AlÃ©m disso, possibilita a 
integraÃ§Ã£o entre alunos, professores e diretores das dez Coordenadorias.Os 
Jogos Estudantis abrangem sete modalidades esportivas distribuÃ-das em quatro 
categorias: prÃ©-mirim (9/10 anos), mirim (11/12 anos), infantil (13/14 anos) e 
infanto-juvenil (15 anos).As modalidades de quadra (basquete, handebol, futsal e
voleibol) sÃ£o disputadas em duas fases: a primeira regional e a segunda 
municipal reunindo os finalistas da 1Âª fase. As demais modalidades (atletismo, 
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tÃªnis de mesa e xadrez) sÃ£o realizadas em fase Ãºnica.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lancamento-trajetorias-individuais-e.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
08/07/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
LanÃ§amento - TrajetÃ³rias individuais e experiÃªncias sociais11:01Naira LemosNo
comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
TrajetÃ³rias individuais e experiÃªncias sociais, organizado por Aline Pinto 
Pereira e Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva, serÃ¡ lanÃ§ado na prÃ³xima 
sexta-feira, dia 13 de julho de 2012, na Livraria IcaraÃ-, Ã s 18h.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficinas-sobre-o-ensino-de-historia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
08/07/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Oficinas sobre o ensino de HistÃ³ria12:00Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Investigando o PatrimÃ´nio e a HistÃ³ria do Brasil OitocentistaOficinas sobre 
ensino de histÃ³ria

O objetivo do projeto "Investigando a HistÃ³ria do Brasil: NaÃ§Ã£o e Cidadania 

Página 1773



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
no Oitocentos" Ã© fomentar a elaboraÃ§Ã£o de oficinas e atividades sobre o 
Brasil Oitocentista para uso no ensino fundamental e mÃ©dio, a partir de uma 
metodologia que conjugue os objetivos do ensino de HistÃ³ria nas escolas com as 
prÃ¡ticas de pesquisa utilizadas na investigaÃ§Ã£o histÃ³rica. As oficinas 
atualmente disponibilizadas no site foram desenvolvidas por alunos dos cursos de
graduaÃ§Ã£o em HistÃ³ria da UNIRIO e da UFF, nas disciplinas "Metodologia do 
Ensino de HistÃ³ria" e "SeminÃ¡rio de Pesquisa em Ensino de HistÃ³ria" , 
ministradas por Keila Grinberg na UNIRIO, e "NaÃ§Ã£o e Cidadania no Oitocentos",
ministrada por Gladys S. Ribeiro na UFF em 2004.
Para mais informaÃ§Ãµes sobre o projeto,clique aqui.

Fica como dica a oficina REVOLTA DO VINTÃ‰M, da Professora Ana Paula Barcelos, 
que tambÃ©m Ã© professora de HistÃ³ria da EM Alzira Araujo.

O objeto desta oficina Ã© a Revolta do VintÃ©m, ocorrida no final do ano de 1879
no Rio de Janeiro, na qual a populaÃ§Ã£o manifestou-se contra o aumento do 
preÃ§o das tarifas dos bondes que circulavam pela cidade. A revolta mobilizou 
diversos setores da sociedade e trouxe Ã  tona questÃµes nevrÃ¡lgicas dos 
Ãºltimos anos da monarquia no Brasil, dentre elas a ampliaÃ§Ã£o da noÃ§Ã£o de 
direitos e de cidadania, num momento onde jÃ¡ eclodiam manifestaÃ§Ãµes em prol 
da ProclamaÃ§Ã£o da RepÃºblica e da aboliÃ§Ã£o da escravidÃ£o.

Fonte: CEO - Centro de Estudos dos Oitocentos[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arraia-do-alzirao-julho2012.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
17/08/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
"ArraiÃ¡ do AlzirÃ£o" - Julho/201211:03Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os nossos alunos especiais tambÃ©m comemoraram os 100 anos de Luiz Gonzaga no 
"ArraiÃ¡ do AlzirÃ£o" com forrÃ³, comidas tÃ-picas e muitas brincadeiras. 
Confira![FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confira-lista-com-os-resultados-das.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
20/08/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Confira a lista com os resultados das escolas municipais no IDE-Rio e IDEB 
201110:11Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Confira a lista com os resultados das escolas municipais no IDE-Rio e IDEB 2011

Lista com os resultados das escolas municipais no IDE-Rio 2011Lista com os 
resultados das escolas municipais no IDEB 2011 - 1Âº SegmentoLista com os 
resultados das escolas municipais no IDEB 2011 - 2Âº Segmento

Fonte:http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3069294

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
acesse-aqui-os-cadernos-pedagogicos-do.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
03/09/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Acesse aqui os cadernos pedagÃ³gicos do 1Âº ao 3Âº bimestre de 2012.08:04Naira 
Lemos3 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CADERNOS PEDAGÃ“GICOS 2012[FOTO]

Acesse aqui os cadernos pedagÃ³gicos do 1Âº ao 3Âº bimestre de 2012.
Cadernos PedagÃ³gicos 3 Bimestre - 2012Cadernos PedagÃ³gicos Integrados - 3 
BimestreCaderno PedagÃ³gico Integrados 1 AnoCaderno PedagÃ³gico Integrados 2 
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AnoCaderno PedagÃ³gico Integrados 3 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos CiÃªncias- 3 BimestreCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 4 
AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 5 AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 6 AnoCaderno
PedagÃ³gico CiÃªncias 7 AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 8 AnoCaderno 
PedagÃ³gico CiÃªncias 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos Geografia - 3 BimestreCaderno PedagÃ³gico Geografia 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico Geografia 7 AnoCaderno PedagÃ³gico Geografia 8 AnoCaderno
PedagÃ³gico Geografia 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos HistÃ³ria - 3 BimestreCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 7 AnoCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 8 AnoCaderno
PedagÃ³gico HistÃ³ria 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos LÃ-ngua Portuguesa - 3 BimestreCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua
Portuguesa 4 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 5 AnoCaderno PedagÃ³gico 
LÃ-ngua Portuguesa 6 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 7 AnoCaderno 
PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 8 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos MatemÃ¡tica - 3 BimestreCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 4 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 5 AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 7 AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 8 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 9 Ano

Cadernos PedagÃ³gicos 2 Bimestre - 2012Cadernos PedagÃ³gicos AlfabetizaÃ§Ã£o - 2
BimestreCaderno PedagÃ³gico AlfabetizaÃ§Ã£o 1 AnoCaderno PedagÃ³gico 
AlfabetizaÃ§Ã£o 2 AnoCaderno PedagÃ³gico AlfabetizaÃ§Ã£o 3 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos CiÃªncias- 2 BimestreCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 4 
AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 5 AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 6 AnoCaderno
PedagÃ³gico CiÃªncias 7 AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 8 AnoCaderno 
PedagÃ³gico CiÃªncias 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos Geografia - 2 BimestreCaderno PedagÃ³gico Geografia 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico Geografia 7 AnoCaderno PedagÃ³gico Geografia 8 AnoCaderno
PedagÃ³gico Geografia 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos HistÃ³ria - 2 BimestreCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 7 AnoCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 8 AnoCaderno
PedagÃ³gico HistÃ³ria 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos LÃ-ngua Portuguesa - 2 BimestreCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua
Portuguesa 4 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 5 AnoCaderno PedagÃ³gico 
LÃ-ngua Portuguesa 6 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 7 AnoCaderno 
PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 8 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos MatemÃ¡tica - 2 BimestreCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 4 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 5 AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 7 AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 8 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 9 Ano

Cadernos PedagÃ³gicos 1 Bimestre - 2012Cadernos PedagÃ³gicos AlfabetizaÃ§Ã£o - 1
Bimestre
Caderno PedagÃ³gico Integrados 1 AnoCaderno PedagÃ³gico Integrados 2 AnoCaderno 
PedagÃ³gico Integrados 3 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos CiÃªncias- 1 BimestreCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 4 
AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 5 AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 6 AnoCaderno
PedagÃ³gico CiÃªncias 7 AnoCaderno PedagÃ³gico CiÃªncias 8 AnoCaderno 
PedagÃ³gico CiÃªncias 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos Geografia - 1 BimestreCaderno PedagÃ³gico Geografia 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico Geografia 7 AnoCaderno PedagÃ³gico Geografia 8 AnoCaderno
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PedagÃ³gico Geografia 9 Ano

Cadernos PedagÃ³gicos HistÃ³ria - 1 BimestreCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 7 AnoCaderno PedagÃ³gico HistÃ³ria 8 AnoCaderno
PedagÃ³gico HistÃ³ria 9 Ano
Cadernos PedagÃ³gicos LÃ-ngua Portuguesa - 1 BimestreCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua
Portuguesa 4 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 5 AnoCaderno PedagÃ³gico 
LÃ-ngua Portuguesa 6 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 7 AnoCaderno 
PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 8 AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa 9 
AnoCaderno PedagÃ³gico LÃ-ngua Portuguesa MetadolÃ³gico
Cadernos PedagÃ³gicos MatemÃ¡tica - 2 BimestreCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 4 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 5 AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 6 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 7 AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 8 
AnoCaderno PedagÃ³gico MatemÃ¡tica 9 Ano

FONTE:http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?article-id=3083910
 <COMENTÃRIOS>

Poderia ter as respostas..
 <COMENTÃRIOS>

Pesquisas relacionadas a prova de portugues 6 ano

Prova de portugues 6 ano com gabarito
Prova de portugues 7 ano com gabarito
Prova de portugues 8 ano com gabarito
Prova de portugues 9 ano com gabarito

 <COMENTÃRIOS>
Amei seu blo Ã© muito fofo e me ajudou bastante
Pesquisas relacionadas a prova de portugues
prova de portugues com gabarito
Prova de portugues 3ano
Prova de portugues 4ano
Prova de portugues 5ano
Prova de portugues 6ano
Prova de portugues 7ano
Prova de portugues 8ano
Prova de portugues 9ano
Prova de portugues ensino fundamental

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunas-da-emaa-sao-finalistas-da-4-onhb.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
28/09/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Alunas da EMAA sÃ£o finalistas da 4Âª ONHB08:17Naira Lemos1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As alunas Sara Rocha (1904), Tuanny BadÃº (1904) e Roberta
BrandÃ£o (1902) que compÃµem a EquipeAliadas da HistÃ³ria na 4Âª OlimpÃ-ada
Nacional em HistÃ³ria do Brasil, foram selecionadas entre as 300 equipes
finalistas da competiÃ§Ã£o. Orientadas pela professora Ana Paula Barcelos, as
alunas da E. M. Alzira Araujo competiram desde o inÃ-cio da ONHB com quase
11.000 equipes de todo o Brasil, entre alunos do 8Âº ano do Ensino Fundamental
atÃ© o 3Âº ano do Ensino MÃ©dio. AtravÃ©s de um processo de interaÃ§Ã£o entre
organizadores, professores-orientadores e alunos que parte principalmente do
uso da tecnologia e da internet como formas de alcance do conhecimento, a ONHB
foi organizada em 6 etapas, 5 delas on-line,
realizadas com pesquisa em diferentes links
indicados pelos organizadores e reunidos pelas prÃ³prias alunas. Neste processo,
textos da prÃ³pria EducopÃ©dia foram utilizados como fonte de informaÃ§Ã£o para 
a
realizaÃ§Ã£o das dezenas de questÃµes e tarefas propostas na OlimpÃ-ada. Sua 
Ãºltima
etapa serÃ¡ presencial e ocorrerÃ¡ entre os dias 20 e 21 de outubro de 2012 na 
Universidade
Estadual de Campinas, Campinas-SP. Esta serÃ¡ provavelmente uma experiÃªncia
Ãºnica para alunos de 9Âº ano da rede municipal, jÃ¡ que nÃ£o temos notÃ-cias de
nenhuma outra equipe da rede competindo na ONHB.
ParabÃ©ns meninas!

[FOTO]

Chegar atÃ©
aqui jÃ¡ foi uma grande vitÃ³ria!

Texto de Ana Paula Barcelos.
 <COMENTÃRIOS>

Muito Obrigada Por tudo,e chegar ate aki ja Ã© uma grande Conquista !
Agora,nos vamos para grande final em Campinas e torcemos com a ajudas de todos 
vocÃªs !
Obriiigada :)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-9-ano-inscricoes-abertas-nao.html
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 <TÃTULO>

Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
07/09/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ENSINO MÃ‰DIO - AtenÃ§Ã£o 9Âº ano - InscriÃ§Ãµes abertas. NÃ£o percam!09:51Naira
LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CE Nave, Nata, Erich Heine, MiÃ©cimo e outras - InscriÃ§Ãµes abertas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As inscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas no curto perÃ-odo de 03 Ã  12 de setembro de 
2012.

SerÃ£o oferecidas 1050 (um mil e cinquenta) vagas e 90% destinadas a alunos de 
escolas pÃºblicas.
EstÃ£o distribuÃ-das pelas seguintes unidades:
CE JosÃ© L. Lopes (Nave) na Tijuca- 144 vagas - cursos: Roteiro para mÃ-dias 
digitais, multimÃ-dia, programaÃ§Ã£o digitalCE Com. Valentim dos S. Diniz (Nata)
em SÃ£o GonÃ§alo- 108 vagas - Cursos: TÃ©c. Leite e derivados e Tec. 
PanificaÃ§Ã£oCE Erich Walter Heiner -em Santa Cruz - 180 vagas - curso: 
AdministraÃ§Ã£oCI MiÃ©cimo da Silva - em Campo Grande - 180 vagas - Cursos: 
TÃ©c. em edificaÃ§Ãµes, InformÃ¡tica e AdministraÃ§Ã£oCE CÃ-rculo OperÃ¡rio 
Campus INMETRO - em Duque de Caxias - 36 vagas - Cursos: TÃ©c. em metrologia e 
biotecnologiaCE HorÃ¡cio de Macedo - Campus CEFET/RJ - na Tijuca - 93 vagas - 
Cursos: TÃ©c. em MecÃ¢nica, EletrÃ´nica e EletrotÃ©cnica, TelecomunicaÃ§Ãµes, 
AdministraÃ§Ã£o e EdificaÃ§Ãµes.CE Chico Anysio, na Tijuca - Ensino MÃ©dio 
Experimental com horÃ¡rio integral (regular)
Acesse o sitewww.conexaoaluno.rj.gov.br
Primeiramente acesse o edital e leia atentamente para poder escolher bem a 
escola e o curso antes de iniciar a inscriÃ§Ã£o.
Fique atento ao Cronograma para nÃ£o perder nenhum prazo.
TambÃ©m leia o conteÃºdo programÃ¡tico e prepare-se para a prova queserÃ¡ no dia
30/09/2012
Site:
http://www.conexaoaluno.rj.gov.br/fiquedeolho_detalhe.asp?EditeCodigoDaPagina=99
63

Edital:
http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b8f13b9e-7cc7-4981-9f49-5c
ca12b9065agroupId=91317

InscriÃ§Ã£o:
http://aplicacoes.educacao.rj.gov.br/cadastroescolasespeciais/

NÃ£o desanime porque a prova jÃ¡ estÃ¡ perto, prepare-se e acredite em vocÃª.
Boa Sorte!
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FONTE:http://profkatia2007.blogspot.com.br/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cefet-rj-inscricoes-abertas-para-2013.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
18/09/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CEFET-RJ - InscriÃ§Ãµes abertas para 201308:31Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
CEFET-RJ - InscriÃ§Ãµes abertas para 2013INSCRIÃ‡ÃƒO
A inscriÃ§Ã£o para o processo seletivo do Centro Federal de EducaÃ§Ã£o 
TecnolÃ³gica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ serÃ¡ realizada por meio de 
Ficha deInscriÃ§Ã£o disponibilizada nos 
siteswww.seletrix.com.brouwww.cefet-rj.br, das10 horas do dia10 de setembro de 
2012 Ã s 23 horas e 59 minutos do dia 04 de outubro de 2012. ApÃ³s 
opreenchimento on-line, a Ficha de InscriÃ§Ã£o deverÃ¡ ser impressa junto com o 
boleto depagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o, que deverÃ¡ ser pago em espÃ©cie, 
atÃ© o dia 5 de outubro de2012, em qualquer agÃªncia bancÃ¡ria. O pagamento da 
taxa de inscriÃ§Ã£o, no valor principal de R$ 50,00 (cinquenta reais), deverÃ¡ 
ser feito atravÃ©s do boleto bancÃ¡rio, obtido no prÃ³prio site, apÃ³s o 
preenchimento daficha de inscriÃ§Ã£o.
ISENÃ‡ÃƒO DA TAXA DE INSCRIÃ‡ÃƒO
Os(As) candidatos(as) poderÃ£o solicitar isenÃ§Ã£o da taxa de inscriÃ§Ã£o, das 
10 horasdo dia 10 de setembro de 2012 Ã s 23 horas e 59 minutos do dia 30 de 
setembro,mediante requerimento a ser preenchido em um dos 
sites:www.seletrix.com.brouwww.cefet-rj.brNo dia 2 de outubro de 2012, a empresa
SELETRIX publicarÃ¡, a partir das 19horas, em seu site, a lista dos(as) 
candidatos(as) Ã  isenÃ§Ã£o que tiverem o pedido homologado.O(a) candidato(a) 
que nÃ£o tiver seu pedido de isenÃ§Ã£o homologado, deverÃ¡ fazer uma nova 
inscriÃ§Ã£o, pelo procedimento com pagamento da taxa de inscriÃ§Ã£o.
O preenchimento e a conferÃªncia da Ficha de InscriÃ§Ã£o Ã© de total 
responsabilidade do(a) candidato(a) ou de seu representante legal.(extraÃ-do do 
edital em 13/09/12)

ORIENTAÃ‡Ã•ES
Entre no sitewww.cefet-rj.bre clique em concursos, depois em mÃ©dio tÃ©cnico.
Abra o edital e leia atentamente, escolha a unidade e o curso pretendido.
Clique em faÃ§a aqui sua inscriÃ§Ã£o e clique em cima da unidade que escolheu, 
vai abrir a ficha de inscriÃ§Ã£o, preencha corretamente e depois de concluÃ-da 
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imprima a ficha e o boleto bancÃ¡rio.Baixe o cronograma para nÃ£o perder as 
datas.
No edital tem o conteÃºdo programÃ¡tico e como serÃ¡ a prova, leia atentamente e
inicie sua preparaÃ§Ã£o.DÃª preferÃªncia a fazer provas anteriores para ir 
treinando, revise os conteÃºdos atravÃ©s que questÃµes de concurso, essa Ã© a 
melhor forma que quem estÃ¡ se preparando prÃ³ximo da prova.
FONTE:http://profkatia2007.blogspot.com.br/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concurso-de-ilustracoes-rioeduca.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
05/09/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CONCURSO DE ILUSTRAÃ‡Ã•ES RIOEDUCA - 05/09/201208:42Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Concurso de ilustraÃ§Ãµes Rioeduca
[FOTO]

ParabÃ©ns Ã  aluna Layla Carolyne, da turma 1903, que conquistou o segundo lugar
no I Concurso de IlustraÃ§Ãµes Rioeduca.Saiba mais clicando aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ctur-selecao-para-ingresso-as-1-series.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
18/09/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CTUR - SELEÃ‡ÃƒO PARA INGRESSO AS 1Âª SÃ‰RIES DE 201308:17Naira LemosNo comments
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O ColÃ©gio TÃ©cnico da
Universidade Rural estÃ¡ com o perÃ-odo especial de reduÃ§Ã£o da taxa de 
inscriÃ§Ã£o
e bonificaÃ§Ã£o de 10% na nota da prova para alunos de escolas pÃºblicas, as
orientaÃ§Ãµes estÃ£o abaixo.O site do CTUR Ã©www.ctur.ufrrj.br.

CONCURSO PÃšBLICO DE SELEÃ‡ÃƒO PARA
INGRESSO AS 1Âª SÃ‰RIES DE 2013 DO COLÃ‰GIO
TÃ‰CNICO UNIVERSIDADE RURAL DO RIO DE
JANEIRO

SOLICITAÃ‡ÃƒO DE REDUÃ‡ÃƒO DA TAXA DE
INSCRIÃ‡ÃƒO 17/09 a 21/09/2012

O QUE Ã‰ A REDUÃ‡ÃƒO DE TAXA?Ã‰ um benefÃ-cio concedido aos candidatos que 
tenham
cursado integralmente do 6Âº ao 9Âº ano do ensino fundamental em escola(s) da
rede pÃºblica de ensino.Para conseguir o benefÃ-cio, o candidato deverÃ¡ se
dirigir ao CTUR no perÃ-odo de 17/09 a 21/09, das 8:30 Ã s 16:00 horas, portando
DeclaraÃ§Ã£o Escolar ou HistÃ³rico que comprove que o candidato tenha cursado
integralmente do 6Âº ao 9Âº ano do ensino fundamental em escola(s) da rede
pÃºblica de ensino e CPF do prÃ³prio candidato.Caso o candidato apresente 
DeclaraÃ§Ã£o Escolar, o
documento deverÃ¡ seguir o modelo publicado no site do Concurso CTUR 2012-2013
conforme o link abaixo:
http://www.ctur.ufrrj.br/Concurso2012-2013/Documentos/2012-2013/Anexo-IV-Modelo-
de-Declaracao-Reducao-e-Bonificacao.pdf
EndereÃ§o: BR 465 Km 8 - s/nÂº -
SeropÃ©dica (antiga estrada Rio-SÃ£o Paulo km 47)Tel: 2682-1004/ 2682-2134
ObservaÃ§Ã£o.:
Os candidatos que receberem a reduÃ§Ã£o da taxa de inscriÃ§Ã£o TAMBÃ‰M 
receberÃ£o a
bonificaÃ§Ã£o de 10% sobre a nota final. Portanto, nÃ£o serÃ¡ necessÃ¡rio pedir 
a

 bonificaÃ§Ã£o caso jÃ¡ tenha recebido a reduÃ§Ã£o da taxa.PERÃODO DE
INSCRIÃ‡ÃƒO 01/10 a 05/11/2012
As
inscriÃ§Ãµes para o concurso de acesso as 1Âª sÃ©ries do CTUR serÃ£o feitas pelo
site www.ctur.ufrrj.br .Leia o
edital para tomar conhecimento sobre o concurso e o cronograma para nÃ£o perder
as datas.
FONTE:http://profkatia2007.blogspot.com.br/

Página 1783



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
provas-2-fase-8-obmep.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
05/09/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
15 DE SETEMBRO - Provas 2Âª fase - 8Âª OBMEP09:30Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns aos alunos classificados para a 2Âª fase da 8Âª OlimpÃ-ada Brasileira 
de MatemÃ¡tica das Escolas PÃºblicas - 8Âª OBMEP.
Fiquem ligados! Cliquem e confiram a data e local da prova.
Clique aqui.
Fonte:http://www.obmep.org.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
equipe-da-e-m-alzira-araujo-participa.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
23/10/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Equipe da EMAA participa da final na 4Âª ONHB em Campinas20:59Ana Paula 
BarcelosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Professora Ana Paula e as alunas Tuanny, Sara e Roberta

[FOTO]
Tuanny, Roberta e Sara
[FOTO]
Diretora MauricÃ©lia FranÃ§a e as alunas Roberta, Sara e Tuanny

A epÃ-grafe escolhida
pela equipe Aliadas da HistÃ³ria para
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o jornal preparado durante a 4Âª fase da 4ÂªOlimpÃ-ada Nacional em HistÃ³ria do 
Brasil (2012) reflete os objetivos que
tinha em mente quando convidei 3 alunas do 9Âº ano da E. M. Alzira Araujo a
participarem da competiÃ§Ã£o. Nas palavras de Machado de Assis, autor da frase 
em
questÃ£o, a vida sem luta Ã© um mar morto, ou seja, nada acrescenta, nada
produz, nada inspira... Lutar aqui significa subverter, questionar, incomodar,
surpreender. Significa mostrar a possibilidade de construir histÃ³rias de
sucesso onde muitas vezes se acredita ser impossÃ-vel ou, ao menos, pouco
provÃ¡vel. As inscriÃ§Ãµes na ONHB
sÃ£o permitidas para alunos de 8Âº e 9Âº anos do Ensino Fundamental e para o 
Ensino
MÃ©dio. Evidentemente, alunos de Ensino MÃ©dio possuem maior probabilidade de
chegarem a final. Esta por si sÃ³ jÃ¡ era uma dificuldade para as alunas Roberta
BrandÃ£o (1902), Sara Rocha (1904) e Tuanny BadÃº (1904), componentes da equipe.
AlÃ©m de outras relacionadas Ã s trajetÃ³rias e aos graus de formaÃ§Ã£o das 
fortes
equipes de todo o Brasil com as quais competiam. Contudo, dentre as mais de 10
mil equipes inscritas, as Aliadas da
HistÃ³ria estiveram entre as 300 finalistas, selecionadas pela soma de
pontuaÃ§Ã£o apÃ³s 5 etapas de questÃµes e tarefas com alto nÃ-vel de 
complexidade,
baseadas em fontes histÃ³ricas e que exigiam bastante de alunos pouco habituados
a anÃ¡lise crÃ-tica de textos e imagens de Ã©poca.Diante dos obstÃ¡culos,
a presenÃ§a na final jÃ¡ deve ser considerada uma vitÃ³ria para estas meninas 
que
se sentiam mais felizes a cada etapa vencida. AliÃ¡s, foram preparadas desde o
inÃ-cio (pela professora, que mesmo com esperanÃ§as nÃ£o queria decepcionÃ¡-las)
para
conseguirem vencer apenas algumas etapas, o que jÃ¡ seria muito bom, dada a
dificuldade das provas. NÃ£o foi o que ocorreu. Em meio a muitos temas
desconhecidos, mapas e textos de difÃ-cil compreensÃ£o e algumas horas de
pesquisas, via internet principalmente - o que Ã© uma proposta central da ONHB,
jÃ¡ que 5 das 6 fases sÃ£o on-line,
alÃ©m dos textos sugeridos tambÃ©m estarem disponÃ-veis virtualmente - foram
realizando descobertas e vivendo a experiÃªncia de ler, refletir, debater e
construir algo novo. O resultado da 5Âª fase, divulgado no dia 22/09, provou que
o esforÃ§o havia valido a pena. EsforÃ§o iniciado ainda em abril, quando 
comentei
com Sara a respeito da competiÃ§Ã£o e, juntas, agregamos Roberta e Tuanny ao
desafio. Pedi que pensassem com cuidado se realmente gostariam de enfrentÃ¡-lo e
se achavam (como eu) que teriam a responsabilidade e a capacidade de investir
neste projeto. Elas concluÃ-ram que sim, fizeram as inscriÃ§Ãµes, se
responsabilizaram por toda a parte burocrÃ¡tica inicial e, a partir do dia
20/08, quando foi divulgada a 1Âª fase de provas e tarefas, se envolveram na
competiÃ§Ã£o. NÃ£o me decepcionaram
quanto Ã  responsabilidade e Ã  capacidade. Realizaram Ã³timas leituras e
interpretaÃ§Ãµes, enviaram tudo o que era exigido em dia e nÃ£o arrefeceram 
quando
a produÃ§Ã£o de uma gazeta se uniu Ã  questÃµes de alta complexidade para serem
feitas em 1 semana, tarefa que parecia muito difÃ-cil de ser cumprida. Bem, o
resultado jÃ¡ sabemos. A equipe participou da final da ONHB realizada na 
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Universidade Estadual de Campinasentre
os dias 20 e 21 de outubro de 2012. Foram bem sucedidas na prova final, toda
discursiva e baseada em imagens retiradas de arquivos histÃ³ricos (trabalho
difÃ-cil para muitos professores, diga-se de passagem), mas nÃ£o chegaram a
ganhar medalhas de ouro, prata ou bronze. Ganharam sim a medalha e o certificado
de menÃ§Ã£o honrosa conferidos as 300 equipes que chegaram Ã  fase final
presencial. Ganhar ou perder neste
caso simplesmente nÃ£o importa. Importa sim a disposiÃ§Ã£o para enfrentar os
desafios, a descoberta do novo, o mergulho em novas experiÃªncias e, sobretudo,
a comprovaÃ§Ã£o de que Ã© possÃ-vel construir algo diferente do esperado,
surpreender, inspirar e subverter, no melhor sentido machadiano de compreensÃ£o
do verbo lutar. Por este Ã¢ngulo, o fracasso nÃ£o existe. Afinal, cada passo 
rumo
Ã  vitÃ³ria, cada obstÃ¡culo vencido, jÃ¡ Ã© a prÃ³pria vitÃ³ria em si. A 
vitÃ³ria
contra a estagnaÃ§Ã£o, o desÃ¢nimo, o impossÃ-vel, o inesperado... O exemplo de 
que
ter foco, objetivo, estudar e se dedicar compensam, foi dado. Este era nosso
objetivo principal.Aproveito para
agradecer a todos os que torceram pelo sucesso das Aliadas da HistÃ³ria, em 
especial a toda a carinhosa equipe de
funcionÃ¡rios e professores da E. M. Alzira Araujo. AgradeÃ§o tambÃ©m Ã  
diretora
MauricÃ©lia FranÃ§a e Ã  diretora-adjunta Jane BrandÃ£o pelo apoio e incentivo 
dados
ao longo de todos estes meses de trabalho e a MÃ¡rcia Cristina Alves,
representante do Rioeduca.net/9Âª CRE, pelo empenho incansÃ¡vel em conseguir
financiamento para que nossa equipe pudesse estar presente na fase final da
ONHB em Campinas. Neste sentido, agradecemos a SME as passagens aÃ©reas e a
hospedagem sem as quais a viagem seria inviÃ¡vel.Por fim, agradeÃ§o a
Sara, Roberta e Tuanny que toparam participar da aventura de uma professora que
quis fazÃª-las sonhar mais alto. Objetivo que tenho com todos os meus alunos,
mesmo quando eles, por inÃºmeras razÃµes (econÃ´micas, sociais, polÃ-ticas...),
sequer compreendem o que isto significa. Estes agradecimentos devem ser
estendidos aos pais destas meninas por terem incentivado desde o inÃ-cio seus
(nossos) voos. Sem seus incentivos, as horas de estudo atÃ© tarde da noite, as
chegadas Ã  escola antes do horÃ¡rio e a viagem a Campinas nÃ£o seriam 
possÃ-veis.Que estas meninas, e
todos os nossos alunos, tenham futuros brilhantes! Ou, ao menos, tenham
futuros! Ã‰ por isto que a educaÃ§Ã£o, tÃ£o desvalorizada e secundarizada, vale 
a
pena.Ana Paula Barcelos(Professora de HistÃ³ria da E.M. Alzira Araujo
e orientadora da equipe Aliadas da
HistÃ³ria)
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<POSTAGEM>
23112012-alunos-da-emaa-sao-medalhistas.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
27/11/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
23/11/2012 - Alunos da EMAA sÃ£o medalhistas de prata no campeonato de futebol 
entre CREs.10:07Naira Lemos1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Alunos da EMAA sÃ£o medalhistas de prata no
campeonato de futebol entre CREs
Por Brenda Sousa
[adaptado]Aluna da turma 1901

[FOTO]

No
dia 23 de novembro de 2012 foi realizada a final do campeonato de futebol entre
as CREs. Nossa escola esteve presente, pois nos classificamos para a Ãºltima
fase. Foram dois jogos no mesmo dia, pura emoÃ§Ã£o!A
eliminatÃ³ria para final que foi realizada Ã s 11h e a grande final aconteceu 
Ã s 13h 10 min.

Como de costume, o nosso time comeÃ§ou perdendo, mas foi sÃ³ para dar uma 
emoÃ§Ã£o.
Logo no final do primeiro tempo, um dos jogadores abriu o placar, assim
animando a todos, e nÃ£o pararam mais. O placar foi de 5x3 e nos classificamos 
para
a grande final. 

JÃ¡ no jogo mais esperando do dia, nÃ³s fizemos seis gols e o placar ficou 
6x7.Foi por UM gol que
nÃ£o ganhamos, mas ficamos em segundo lugar, com a medalha de prata.
ParabÃ©ns ao time da Alzira, vocÃªs foram muito bem, obtiveram uma Ã³tica
colocaÃ§Ã£o!
VocÃªs mereceram esta conquista!

 <COMENTÃRIOS>
AAAAAAAAH, parabÃ©ns alunos da EMAA !
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<POSTAGEM>
alunas-roberta-brandao-sara-rocha-e.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
06/11/2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Alunas Roberta BrandÃ£o, Sara Rocha e Tuanny BadÃº falam sobre a experiÃªncia de
participarem da 4a ONHB17:55Ana Paula Barcelos2 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Roberta BrandÃ£o
Participar da OlimpÃ-ada Nacional em HistÃ³ria do
Brasil foi sem dÃºvida a maior experiÃªncia da minha vida atÃ© hoje. Uma
experiÃªncia maravilhosa do comeÃ§o ao fim. Eram muito prazerosos os momentos em
que descobrÃ-amos que passamos para a prÃ³xima fase, superando nossas
expectativas a cada uma delas. Essa olimpÃ-ada nos aproximou muito, nos tornou
verdadeiramente amigas. Nos divertimos muito estudando juntas, discutindo as 
questÃµes,
descobrindo coisas novas, assuntos diferentes do nosso dia-a-dia e, acima de
tudo, ganhando grande conhecimento. O fato de passarmos para a Ãºltima fase
competindo com alunos do Ensino MÃ©dio, de colÃ©gios fortÃ-ssimos, uma galera
super preparada, foi motivo de muito orgulho para a escola, amigos e para toda
a famÃ-lia. A ida a Campinas foi incrÃ-vel! Cada momento ficarÃ¡ registrado na
nossa memÃ³ria para sempre. Trouxemos de lÃ¡ nÃ£o sÃ³ a medalha de menÃ§Ã£o 
honrosa.
Acredito que voltamos com uma bagagem muito maior de conhecimento e experiÃªncia
, o que nos darÃ¡ coragem e incentivo para repetirmos ano que vem!.(Roberta 
BrandÃ£o - Turma:1902)

[FOTO]
Sara Rocha

Em minha opiniÃ£o,
participar da ONHB foi uma nova experiÃªncia, desde as fases on-line ate a fase
presencial, atÃ© porque chegar nesta fase presencial nÃ£o era o objetivo
principal e sim adquirir um conhecimento diferente e novo. Todo o esforÃ§o de
noites estudando historia foi importante nÃ£o sÃ³ pelo ato de estudar, mas 
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porque
tambÃ©m era divertido consultar livremente, discutir sobre as questÃµes e mesmo
passar por situaÃ§Ãµes engraÃ§adas, como as discussÃµes (quase brigas) sobre que
opÃ§Ã£o
responder. A ONHB fortaleceu nossa amizade e nos aproximou de um universo
distante, o dos professores. Lembrando tambÃ©m que parte do nosso mÃ©rito Ã© da
professora que nos escolheu como equipe, investiu em nÃ³s e principalmente
acreditou que poderÃ-amos chegar lÃ¡ . Acho que cumprimos bem a nossa missÃ£o de
representar a escola. AlÃ©m disto, nos divertimos muito nas fases on-line, a
caminho de Campinas, no aviÃ£o, no hotel, na Unicamp, no aeroporto e por todos
os outros lugares que tivemos o prazer de conhecer. Para mim, vai ficar marcado
que estudar histÃ³ria tambÃ©m tem seu lado divertido, posso dizer que vivi isso
na prÃ¡tica.Sara
Rocha (Turma: 1904)

[FOTO]
Tuanny BadÃº

A ONHB foi muito importante pra mim, porque nÃ³s
aprendemos muitas coisas importantes na competiÃ§Ã£o e na viagem. Aprendemos a
trabalhar em grupo e desenvolvemos a solidariedade e a amizade, por exemplo.As 
provas da ONHB sÃ£o bem complicadas, mas fazem com que a gente se envolva
muito, pois para quase tudo Ã© preciso pesquisar, consultar sites e debater
entre o grupo, porque sozinha Ã© impossÃ-vel fazÃª-la. LÃ¡ em Campinas a prova 
estava difÃ-cil, pois nÃ£o tÃ-nhamos questÃµes para debater,
conversar e marcar a mais pertinente. Nela tinham apenas trÃªs figuras,
relacionadas com as outras cinco etapas que fizemos on-line, e tivemos que
descrevÃª-las e interpretÃ¡-las, escrevendo textos completos sobre elas.Havia 
300 equipes de todo o Brasil de Ensino MÃ©dio e nÃ³s concorremos com eles,
sendo que somos alunas de 9Âº ano. Isso para nÃ³s jÃ¡ foi um orgulho. Apenas ter
chegado em Campinas e conhecido a Unicamp jÃ¡ valeu a pena!. (Tuanny BadÃº - 
Turma: 1904)

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns professores e alunos !

 <COMENTÃRIOS>
Que orgulho dessas meninas! Foram minhas alunas nas sÃ©ries iniciais e sempre se
destacaram por seu interesse e dedicaÃ§Ã£o.ParabÃ©ns as trÃªs e as suas 
professoras que as prepararam, incentivaram e inspiraram. Imagino a alegria da 
colega Ana Paula em ter alunas assim, coisa tÃ£o rara hoje em dia! Que elas 
sirvam de exemplo aos demais alunos, e um recadinho espedial para a Sara: VocÃª 
sempre mereceu os maiores elogios e Ã© uma alegria ver que eu nÃ£o me enganei. 
Ainda consigo detectar uma Ã³tima aluna de longe..rss. Beijos!
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 <TÃTULO>
Escola Municipal Alzira Araujo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Um pedacinho da nossa escola no mundo virtual.<DATA DA POSTAGEM>
18/11/2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Visita ao Instituto de Pesquisa e MemÃ³ria Pretos Novos - IPN Museu 
Memorial13:29Naira LemosNo comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
05/11/2013

[FOTO]
[FOTO]
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 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos da turma 1701 falam sobre o filme - O Menino do Pijama Listrado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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"O filme Ã© bom. Conta a histÃ³ria de um menino nÃ£o judeu que fica amigo de um 
judeu. O filme fala sobre a guerra que foi muito cruel."Leonardo Ferreira

[FOTO]
"Achei cruel, mas aprendi que nÃ£o podemos fazer com os outros o que nÃ£o 
queremos que faÃ§am conosco".Evelin Lopes 

[FOTO]
"Achei o filme legal e triste ao mesmo tempo. Legal porque os dois meninos 
fizeram uma verdadeira amizade, e triste porque o garotinho morreu.Karine 
Delduque.

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, visitei o Blog e gostei de todas as atividades que vcs realizam na 
escola.ParabÃ©ns!!!
Um abraÃ§o
Lais Coutinho
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historico-da-escola.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³rico da Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Unidade Escolar foi fundada em marÃ§o de 1941, quando nosso PaÃ-s tinha como 
Presidente GetÃºlio Dorneles Vargas.O Prefeito do antigo Distrito Federal o 
Ex.mo Sr DR. Henrique Dosworth, e como SecretÃ¡rio Geral de EducaÃ§Ã£o e Cultura
o Sr Pio Borges.A partir do ano de 1976 a U.E. passouporuma reforma e 
tiveramsuas instalaÃ§Ãµes ampliadas, nesse perÃ-odo a escola funcionou no 
ColÃ©gio Batista.Na ocasiÃ£o foi construÃ-da uma quadra, um refeitÃ³rio e mais 
trÃªs salas de aula. Na Ã©poca entÃ£o prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, era 
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o Ex.mo Engenheiro Marcos Tamoyo e como Secretaria de EducaÃ§Ã£o ProfÂª 
Teresinha Saraiva e na Secretaria de Obras e ServiÃ§os PÃºblicos ProfÂº Orlando 
Feleciano LeÃ£o.A partir de 1998 a Unidade Escolar passou atender apenas ao 
segundo segmento.A unidade Escolar conta atualmente com: GrÃªmio Estudantil, 
Conselho Escola Comunidade, MÃ£es Educadoras e EstagiÃ¡rios. Moradores antigos 
da regiÃ£o contam que no terreno onde foi erguido o prÃ©dio, havia grande 
plantaÃ§Ã£o de laranja, assim como em toda a regiÃ£o ao redor da escola.A 
Senhora Carmelita de Oliveira foi a primeira Diretora da nossa Unidade Escolar.

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ boa noite! Estou com um probleminha em relaÃ§Ã£o ao meu pai... Ele estudou 
na E.M Amazonas em 1976 (esse foi o ultimo ano dele na escola) e na Ã©poca ele 
cursava o mobral (foi ele que disse!) e terminava o ensino fundamental... e 
agora ele precisa de uma declaraÃ§Ã£o da escola pra comprovar sua escolaridade 
no emprego que ele conseguiu... ele foi atÃ© a escola uma vez foi mal recebido e
disseram que nÃ£o tem como achar essa documentaÃ§Ã£o mas tambÃ©m nÃ£o informaram
o que ele deveria fazer, afinal, Ã© um direito dele ter a comprovaÃ§Ã£o da 
escola de conclusÃ£o do ensino. Eu peÃ§o encarecidamente que me mandem uma 
resposta... estarei visitando o blog e no fim do feriadÃ£o estarei ligando pra 
vocÃªs (ele tentou sem sucesso) ou comparecendo atÃ© a mesma para resolver essa 
questÃ£o! Obrigada ela atenÃ§Ã£o de vocÃªs!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
memorias-de-um-sobrevivente-palestra.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MemÃ³rias de um sobrevivente - Palestra com Aleksander Lacks

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A histÃ³ria do Holocausto na Sala de aulaSegundo Maria Luiza Tucci Carneiro, 
introduzir a histÃ³ria do holocausto nas salas de aula Ã©, sem dÃºvida, um 
desafio para professor e aluno. Um desafio intelectual e emocional, pois nem 
todos estÃ£o preparados para aprender e discutir sobre este tema que extrapola 
os limites da histÃ³ria enquanto disciplina escolar. Acreditando na importÃ¢ncia
do debate sobre racismo e antissemitismo, durante o mÃªs de marÃ§o ocorreram em 
nossaescola uma sÃ©rie de atividades sobre o tema, que culminou com a palestra 
do sobrevivente do holocausto, Aleksander Lacks.[FOTO]

Atividades do mÃªs de marÃ§o- Estudo da biografia de Aleksander Lacks (orientado
a partir depassagens do livro de sua autoria - ProfÂª Ana Paula - Sala de 
Leitura).- VisualizaÃ§Ã£o de vÃ-deos e depoimentos com Aleksander Lacks (ProfÂº 
Mauro/HistÃ³ria - Turmas: 1901-1902 -ProfÂª Ana Paula - Sala de Leitura 
)http://youtu.be/E9TNmZ-ZCzE , http://youtu.be/nNiTKvkcEJA-ExibiÃ§Ã£o do filme 
Escritores da Liberdade (ProfÂª Ana Claudia - Projeto Acelera -T.8902)
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Atividades do mÃªs de abril- Encontro do autor[FOTO]

Com o objetivo de transformar a escola nÃ£o apenas em um espaÃ§o de reproduÃ§Ã£o
de conhecimentos mas tambÃ©m em espaÃ§o de transformaÃ§Ã£o social recebemos em 
nossa escola no dia 06 de abril de 2011 Aleksander Henryk Laks,polonÃªs, 
naturalizado brasileiro, 72 anos, sobrevivente do holocausto. Ã‰ Autor dolivro O
SOBREVIVENTE - MemÃ³rias de um brasileiro que escapou de Auschwitz, escrito com 
a colaboraÃ§Ã£o de Tova Sender e presidente da AssociaÃ§Ã£o Brasileira dos 
Israelistas Sobreviventes da PerseguiÃ§Ã£o Nazista.Durante a palestra, 
Aleksander relatou os sofrimentos inimaginÃ¡veis aos quais foi submetido, 
reforÃ§andoos princÃ-pios bÃ¡sicos que fazem parte da orientaÃ§Ã£o escolar de 
nossos alunos: a igualdade de direitos, respeito aos direitos humanos e repÃºdio
Ã  discriminaÃ§Ã£o de qualquer tipo.Emtodos os momentos,nosso querido amigo 
ressaltava aos alunos a importÃ¢ncia deamar os pais e respeitar os semelhantes, 
assim como valorizar o alimento de cada dia.- ProduÃ§Ã£o de cartas feitas pelos 
alunos e funcionÃ¡rios aAleksander Laks.- ExibiÃ§Ã£o do filme O menino do pijama
listrado (ProfÂª Clicia/HistÃ³ria - 1701)

Mais fotos:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
. very Cool! congratulations school Amazons!
--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TRAILER DO FILME O Menino do Pijama Listrado (LEGENDADO)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 28 de maio de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

70 Anos da Escola Amazonas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escola Amazonas

[FOTO]
Aqui passamos a maior parte de nossos dias, semanas, e meses. Aqui fazemos 
amigos, muitos dos quais, nos acompanharÃ£o para sempre. Por isso, hoje, temos 
que comemorar!
[FOTO]

Esse Ã© um momento especial! Ã‰ hora de olharmos para tras e vermos tudo o que 
jÃ¡ passamos. Sem dÃºvida, muitas tristezas e conflitos, mas, felizmente, por 
inÃºmeros bons momentos, de alegria, de vitÃ³rias e de cumplicidade. Momentos 
FamÃ-lia mesmo.Devemosesquecer aqueles que nos impuseram obstÃ¡culos infundados 
eagradecer Ã queles que nos impulsionaram. Ã‰ hora, mais do que nunca, de 
valorizar as amizades e os conhecimentos adquiridos aqui. Nossa Festa foi 
repleta de bons momentos de confraternizaÃ§Ã£o.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
@ClaudiaCostin RT @marciacrisalves: ParabÃ©ns a E. M. Amazonas: 70 Anos da 
Escola Amazonas - 9Âª CRE http://t.co/I6HuFcr
Seguindo o blog e acompanhando as postagens.
Grande abraÃ§o a todos.
MÃ¡rcia Rioeducadora 9ÂªCRE.
--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Amazonas contra a Dengue

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa tarefa Ã© chamar a atenÃ§Ã£o das crianÃ§as para o combate Ã  
denguedespertando a conscientizaÃ§Ã£o das mesmas em relaÃ§Ã£o Ã  gravidade do 
problema. Para tanto, Ã© necessÃ¡rio que elas compreendam a importÃ¢ncia do 
combate aos focos do mosquito, conheÃ§am todas as etapas do processo de 
transmissÃ£o da doenÃ§a, para entÃ£o, se assumirem como cidadÃ£os ativos no 
controle das larvas, nos cuidados com a limpeza etc.ProfÂª ValÃ©ria - 
DiretoraProfÂª Nancy - Coordenadora PedagÃ³gicaAlunos do 6Âº anoTurma: 1602
[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EspaÃ§o do Professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Campo Grande, dia 06 de abril de 2011Mais um dia como outro qualquer na rotina 
de uma Escola, mas para nÃ³s da Escola Municipal Amazonas teria um significado 
bem mais amplo, afinal receberÃ-amos a visita de do senhor Aleksander Laks.Bem, 
e daÃ-? AlguÃ©m poderÃ¡ questionar!Todos e todas vibramos com a chegada desse 
ser humano que presenciou, de forma trÃ¡gica, uma das maiores tragÃ©dias da 
histÃ³ria da humanidade. Ser humano, porque nÃ£o podemos esquecer disso, ou 
seja, somos todos e todas seres humanos, com limitaÃ§Ãµes e argumentaÃ§Ãµes de 
toda espÃ©cie.Embora tenha sido feito todo um trabalho junto a alunos e alunas, 
nada pode superar os relatos dramÃ¡ticos vividos por este sobrevivente do 
holocausto, que hoje mora no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro e, como
se fosse um grande livro, um livro vivo, Ã© verdade, foi fazendo com que todos e
todas se emocionassem com os momentos vividos por ele, e que, pela sua fala, 
parecÃ-amos que estÃ¡vamos ali, juntos, sobrevivendo no inferno.Quanta emoÃ§Ã£o,
quanta vontade de viver, e tambÃ©m de fazer com que nunca mais episÃ³dios como 
os que foram denunciados nunca mais aconteÃ§am.AÃ- Ã© que temos que aproveitar 
para fazer uma reflexÃ£o sobre os campos de concentraÃ§Ã£o a que os moradores de
favelas estÃ£o submetidos pela criminalizaÃ§Ã£o da pobreza, os milhares de 
jovens brasileiros mortos, vÃ-timas da violÃªncia urbana, motivada por um modelo
que Ã© altamente destrutivo e que despreza os seres humanos, os muros que sÃ£o 
construÃ-dos para isolar quem nÃ£o possui o perfil desejado pelos donos do 
capital.Em sua fala, Aleksander deixa claro a necessidade de impedir tudo isso, 
mas o que atÃ© mesmo os governantes israelenses estÃ£o fazendo, negando qualquer
negociaÃ§Ã£o com os palestinos, proibindo que os Ã¡rabes israelenses comprem ou 
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vendam imÃ³veis nas cidades de Israel.AtÃ© quando iremos continuar presenciando 
cenas como as que vemos cotidianamente em nome da intolerÃ¢ncia, da 
imbecilidade, da falta de respeito ao ser humano, que se encontra em uma 
encruzilhada, preso ao modelo do pensamento Ãºnico, que privilegia os esquemas 
determinados pelos paÃ-ses do Norte e esmaga qualquer tentativa de fugir aos 
desmandos da maior potÃªncia econÃ´mica e militar do planeta?Seja na Palestina 
ou nas favelas do Brasil, o holocausto continua e nÃ³s ficamos de braÃ§os 
cruzados, achando que o bope fascista, midiÃ¡tico e elitista Ã© soluÃ§Ã£o.Muito 
agradecido, Aleksander, por contribuir para que possamos resgatar o que ainda 
nos resta de humanos, seja lÃ¡ o que isto signifique. ProfÂº Mauro Azevedo - 
HistÃ³ria
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pela iniciativa deste trabalho desenvolvido pela escola. Vamos fazer 
uma matÃ©ria no blog Rioeduca? Grande abraÃ§o.
MÃ¡rcia
Rioeducadora 9ÂªCRE
--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa Homenagem

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Presente de Deus para nossa vida!

MÃ£e recebe hoje nosso abraÃ§o e todo o nosso carinho!

E, agora gostarÃ-amos que o nosso agradecimento

soasse mais forte do que todos os dias,

porque hoje,

mÃ£e, tambÃ©m Ã© o seu dia!
18/05/2011[FOTO]
Trabalho feito pela ProfÂª Ana Carla com turma 1604
[FOTO]
Trabalho feito pela ProfÂª Magna com a turma 1803
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<POSTAGEM>
poeira-de-estrelas.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 21 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"Poeira de Estrelas"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Teatro de Arena Elza Osborne - 19-05-2011

A peÃ§a de Eduardo Bakr, comoveu a todos do grupo, e acredito que a todos da 
platÃ©ia, pela linguagem prÃ³pria dos adolescentes e pelo conteÃºdo de vital 
importÃ¢ncia em nossas vidas como: doaÃ§Ã£o de orgÃ£os, bullying, diÃ¡logo entre
pais e filhos e outros.[FOTO]

[FOTO]
ProfÂª GloriaProfÂª MÃ¡rciaProfÂª Ravine

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, blogueiro (a),

Salvar vidas por meio da palavra. Isso Ã© possÃ-vel.

Participe da Campanha Nacional de DoaÃ§Ã£o de Ã“rgÃ£os. Divulgue a importÃ¢ncia 
do ato de doar. Para ser doador de Ã³rgÃ£os, basta conversar com sua famÃ-lia e 
deixar clara a sua vontade. NÃ£o Ã© preciso deixar nada por escrito, em nenhum 
documento.

Acesse http://doe.vc/mq e saiba mais.

Para obter material de divulgaÃ§Ã£o, entre em contato com 
comunicacao@saude.gov.br

Atenciosamente,

MinistÃ©rio da SaÃºde
Siga-nos no Twitter: www.twitter.com/minsaude
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-noticias-geograficas.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 28 de maio de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

  PROJETO NOTÃCIAS GEOGRÃFICAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Nosso objetivo Ã© estimular a leitura de notÃ-cias e reportagens, relacionando 
os conteÃºdos da disciplina ao cotidiano social e aos fenÃ´menos naturais que 
ocorrem na cidade, no paÃ-s e no mundo.

[FOTO]
Equipe de Geografia:ProfÂº AdemirProfÂª Ana MariaProfÂª Ana Carla
ProfÂª LÃºcia VerÃ-ssimo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
talentos-para-presentear-as-maes.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Talentos para Presentear as MÃ£es

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]
A mÃºsica, o canto e a poesia, o PRESENTE perfeito.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ikaro-eliana-materia-sobre-cosplayer.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Ikaro & Eliana - MatÃ©ria sobre "Cosplayer"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
informativo-amazonas-postagem-01.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

INFORMATIVO AMAZONAS - POSTAGEM - 01

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Cosplay no Brasil 
O QUE Ã‰ COSPLAY?

Existem muitas maneiras pelas quais os fÃ£s tÃªm demonstrado seu apoio e apreÃ§o
Ã s obras da cultura pop. Talvez uma das mais explicitas e populares nos dias 
atuais seja o cosplay. ContraÃ§Ã£o das palavras em 
inglÃªscostume(traje/fantasia) eplay/ roleplay (brincadeira, interpretaÃ§Ã£o), o
cosplay Ã© um hobby que consiste em fantasiar-se de personagens oriundos, em 
geral, de quadrinhos, games e desenhos animados japoneses. A prÃ¡tica do cosplay
tambÃ©m engloba personagens pertencentes ao vasto universo do entretenimento, 
como filmes, sÃ©ries de TV, livros e animaÃ§Ãµes de outros paÃ-ses. Em menor 
escala hÃ¡ aqueles que caracterizam-se como figuras histÃ³ricas ou de criaÃ§Ãµes
originais.

Uma das principais caracterÃ-sticas do cosplay Ã© que o praticante alÃ©m de 
criar os trajes, tambÃ©m interpreta o personagem caracterizado, reproduzindo os 
traÃ§os de personalidade como postura, falas e poses tÃ-picas. O hobby costuma 
ser praticado em eventos que reÃºnem fÃ£s desse universo, como convenÃ§Ãµes de 
anime e games.Aos olhares desavisados a brincadeira pode parecer um tanto 
excÃªntrica, muitas vezes retratada de forma indevida e repleta de esteriÃ³tipos
sobre o perfil daqueles que a praticam. No entanto basta conhecer esse universo 
mais a fundo para perceber que seus praticantes revelam-se pessoas comuns, que 
tem um dia-a-dia tÃ£o normal quanto qualquer outro. O que os diferencia no 
entanto, Ã© sua capacidade de trazer para a realidade momentos e figuras do 
mundo da fantasia e ficÃ§Ã£o que causam tanto fascÃ-nio entre o pÃºblico. Longe 
de serem reclusos e isolados, os adeptos do cosplay mostram-se, em geral, 
altamente sociÃ¡veis; ao contrÃ¡rio de uma atividade meramente escapista, a 
prÃ¡tica do cosplay exige preceitos sÃ³lidos e concretos, como organizaÃ§Ã£o, 
capacidade de superar desafios, explorar a criatividade e o potencial artÃ-stico
nas caracterizaÃ§Ãµes.
Veja algumas fotos:[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por: Pedro e Mariana - Turma 1901
 Sala de Leitura: ProfÂª Gloria
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
matematica-tambem-e-leitura.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 MATEMÃTICA TAMBÃ‰M Ã‰ LEITURA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em virtude das  dificuldades em leitura e interpretaÃ§Ã£o de enunciados e 
problemas na  matemÃ¡tica, notamos atravÃ©s da leitura de livros paradidÃ¡ticos,
 relacionados com os conteÃºdos estudados nos 6Âº e 7Âº anos, um caminho  para 
melhorarmos a leitura e a interpretaÃ§Ã£o e desenvolver o gosto pela disciplina.
Foi desenvolvido entÃ£o o Projeto MatemÃ¡tica tambÃ©m Ã© leitura! cujos 
principais objetivos sÃ£o:  * Desenvolver o gosto pela disciplina de 
matemÃ¡tica; * Oportunizar aos alunos visÃµes diversificadas sobre os conteÃºdos
estudados;  * Melhorar a capacidade de leitura e interpretaÃ§Ã£o. * Oportunizar 
ao aluno leitor a construÃ§Ã£o do significado da obra, apreendendo novas 
vivÃªncias e sensaÃ§Ãµes atravÃ©s da leitura Professoras: Ana Cristina (PI 
MatemÃ¡tica)  Ana Paula (ProfÂª Docente de Sala de Leitura)  AndrÃ©a 
(EstagiÃ¡ria de Sala de Leitura)

ApÃ³s os alunos escolherem os livros, a turma 1602 recebe as explicaÃ§Ãµes das 
atividades do Projeto - ProfÂª Ana Paula:
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
o-futuro-do-nosso-planeta.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O  FUTURO DO NOSSO PLANETA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Passeando pelo Facebook vejam o que eu encontrei:

 Preocupadas com oMeio Ambiente,Bruna, Ana Clara e outras amigas da Escola Santa
Marcelina, do centro do Rio de Janeiro, criaram um Blog -Peace in Nature- com o 
objetivo de alertar as crianÃ§as e principalmente os adultos de que precisamos 
tomar uma atitude em benefÃ-cio do Planeta.
http://www.peace-in-nature.blogspot.com/

  VEJA, ASSISTA OS VÃDEOS, FAÃ‡A COMENTÃRIOS!
 Ã‰ UM EXEMPLO A SEGUIR!
[FOTO]

ProfÂª Gloria
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-adinkra-um-sentimento_02.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Um adinkra, um sentimento.                                                      
             A produÃ§Ã£o de adinkras  favorecendo o diÃ¡logo intercultural e a 
superaÃ§Ã£o de preconceitos e estereÃ³tipos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O que sÃ£o adinkras?SÃ£o figuras que tiveram origem na cultura do povo Ashanti, 
de Gana, e do povo Gyaman, da Costa do Marfim.[FOTO]
Adinkra significa adeus, inicialmente era usado nos rituais e nas vestimentas 
funerÃ¡rias. Os sÃ-mbolos, estampados em tecidos, mais tarde passaram a ser 
feitos para uso exclusivo da realeza e pelos lÃ-deres espirituais, em diversas 
cerimÃ´nias e rituais sagrados.Hoje sÃ£o impressos em tecidos, objetos de 
prestÃ-gio, joalheria...
Cada um dos SÃ-mbolos Adinkra tem um nome e significado, sendo a mais pura 
representaÃ§Ã£o visual do pensamento social relacionado Ã  histÃ³ria, filosofia 

Página 1801



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
e crenÃ§as religiosas africanas.
Um adinkra, um sentimento.Com o objetivo de ressignificar valores e crenÃ§as 
acerca do continente africano foi desenvolvida a atividade Um adinkra, um 
sentimento. Buscamostrabalhar com os alunos nÃ£o apenas a teoria, mas tambÃ©m a 
prÃ¡tica, atravÃ©s da aproximaÃ§Ã£o da simbologia adinkra com o cotidiano dos 
mesmos.Os alunos tiveram acesso a alguns adinkras e seus significados e, 
atravÃ©s de uma dinÃ¢mica de grupo, escolheram um colega de classe, 
confeccionaram um adinkra que representasse suas qualidades ou nuances de sua 
personalidade, fortalecendo assim as relaÃ§Ãµes de amizade e respeito 
mÃºtuo.Professores responsÃ¡veis:Ana Paula Gomes e Andreia Bayer - Regente e 
estagiÃ¡ria da Sala de Leitura

ClÃ-cia AraÃºjo e Mauro Azevedo - Regentes de HistÃ³ria

Alunos confeccionando adinkras:[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

De: Lucas- Turma:1902Para: Matheus - Turma:1902 Eu ofereÃ§o esse adinkra cujo 
significado Ã© dois bons amigos para o Matheus porque ele Ã© um Ã³timo amigo.

De: Matheus -Turma: 1902Para: Lucas - Turma: 1902 Estou ofertando esse adinkra 
cujo significado Ã© a pazpara o meu amigo Lucas porque ele Ã© muito tranquilo e 
calmo.

[FOTO]

De: Alex - Turma: 8301Para:Karollen - Turma: 8301Eu ofereÃ§o esse adinkra a 
minha amiga Karollen porque ela Ã© muito bondosa e tem muito amor no coraÃ§Ã£o.

De: Karollen- Turma: 8301Para: Alex - Turma: 8301Eu dei o sÃ-mbolo da sabedoria 
porque ele estÃ¡ estudando parater um futuro melhor.

[FOTO]
 Daniel Lucas e Professora Ana Paula
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De: Daniel Lucas - Turma: 8301Para: Maycon - Turma: 8301Akoma - o coraÃ§Ã£o 
(Tenha coraÃ§Ã£o. Tenha paciÃªncia)Eu dou o adinkra Akoma para o Maycon porque 
eu o acho um pouco impaciente e gostaria que ele fosse mais paciente com todos.

De: Maycon - Turma: 8301Para: Daniel Lucas - Turma: 8301Daniel Lucas recebe o 
adinkra da paz porque ele Ã© parceiro, a gente brinca, zoa, faz bagunÃ§a e 
fazemos o trabalho juntos.

[FOTO]

De:Karen- Turma: 1902Para:Wanderson - Turma: 1902Eu dei esse adinkra para o 
Wanderson porque ele Ã© um amigo muito paciente, amoroso e carinhoso. Ele Ã© um 
amigo muito especial.

De: Wanderson - Turma: 1902Para: Karen - Turma: 1902Osram- a lua (A lua nÃ£o tem
pressa para dar a volta em torno do mundo.)Eu ofereÃ§o esse adinkra porque eu 
acho que ela nÃ£o tem tanta paciÃªncia e Ã s vezes se estressa muito rÃ¡pido.

[FOTO]
 De: Suelen -Turma: 1902
Para: Wellerson- Turma: 1902Akok0 Nan (Os pÃ©s de galinha)Eu escolhi o adinkra 
Akoko Nan para o Wellerson porque esse sÃ-mbolo diz que a galinha pisa nos 
pintos, mas nÃ£o os machucae como gosto muito dele, se um dia pisÃ¡-lo nÃ£o o 
machucarei.De: Wellerson - Turma: 1902
 Para: Suelen - Turma: 1902Suelen recebe esse adinkra por ela ser uma boa pessoa
e para que os outros nÃ£o falem mal dela nem a difamem e que ela exerÃ§a o 
perdÃ£o e a paz.

[FOTO]

De: Rayane- Turma: 1902Para: Marlon- Turma: 1902Oferto esse adinkra ao Marlon 
porque Ã s vezes a vida nÃ£o Ã© da maneira que desejamos eas coisas nÃ£o 
acontecem no nosso tempo.Por isso eu gostaria que ele tivesse mais 
paciÃªncia,pois Ã© atravÃ©s dos caminhos errados que aprendemos como chegar ao 
certo e Ã© na demora do tempo que aprendemos a esperar! A pressa Ã© inimiga da 
perfeiÃ§Ã£o.
De: Marlon - Turma: 1902Para: Rayane - Turma: 1902Oferto este adinkra, sÃ-mbolo 
da sabedoria para a Rayane. Eu nÃ£o quero mudar vocÃª, apenas desejo que seja 
sempre vocÃª mesma, Ã© sÃ³ isso que te peÃ§o. Eu te conheci assim, fui seu amigo
assim e quero que vocÃª sempre me ajude.

[FOTO]
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De: Marcelo - Turma: 8301Para:NatÃ¡lia - Turma: 8301Nkonsonkonson - O elo e a 
corrente (sÃ-mbolo do crescimento)Eu oferto esse sÃ-mbolo para NatÃ¡lia porque 
ela Ã© muito minha amiga e estÃ¡ sempre querendo melhorar.De: NatÃ¡lia - Turma: 
8301Para: Marcelo- Turma: 8301Owo Foro Adobe (A cobra sobe palmeiras de 
rÃ¡fia)Escolhi esse adinkra porque meu amigo faz coisas extraordinÃ¡rias.

[FOTO]
Professores: Mauro e Ana Paula
Alunos: Jean Gabriel e Gabriela
De: Jean Gabriel - Turma: 1902Para: Gabriela - Turma: 1902Akoma Ntoaso (Os 
coraÃ§Ãµes ligados ou unidos)Eu dei esse adinkra para a Gabriela porque eu a 
considero uma grande amiga e gosto muito dela.

De:Gabriela - Turma: 1902
Para: Jean Gabriel - Turma: 1902Akoma Ntoaso (Os coraÃ§Ãµes ligados ou 
unidos)Escolhi este adinkra para dar ao Jean porque o considero como um grande 
amigo e uma pessoa generosa, com um astral que contagia a todos.

[FOTO]
De:Juliana Turma: 8301Para: Professora ClÃ-ciaEu ofereÃ§o o adinkra da 
compreensÃ£o para a minha professora porque ela Ã© muito compreensiva ao dar 
aula, se alguÃ©m errar o trabalho, ela explica, ajuda... Sempre compreende 
nossos erros.

De:VanessaTurma: 8301Para: Marisa (EstagiÃ¡ria de MatemÃ¡tica)Sankofa (Nunca Ã© 
tarde para voltar e apanhar o que ficou para trÃ¡s.)Que vocÃª tenha muita 
paciÃªncia nos seus estudos e com seus amigos.

[FOTO]

De: Leyly- Turma: 8301Para: Daiane - Turma: 8301Eu te entrego esse sÃ-mboloda 
complexidade da vida. VocÃª Ã© uma garota muito esperta, boa amiga, uma 
companheira que sabe falar, cantar, se vestir muito bem e tem uma famÃ-lia linda
que nunca vi, mas posso perceber, pelo jeito que vocÃª fala dela.
De: Daiane - Turma: 8301Para: Leyly - Turma: 8301Osram Ne Nsromma - A lua e a 
estrela (sÃ-mbolo do amor, da lealdade)Eu dei esse adinkra para a Leyly porque 
ele Ã© amada e feliz com as amigas quetem e Ã© carinhosa com todos. Eu a adoro!

[FOTO]

De: Ruan- Turma: 8301Para: Daiane - Turma: 8301Estou dando o adinkra para a 
Daiane porque ela Ã© uma pessoa calma, nÃ£o faz bagunÃ§a, Ã© estudiosa e tem 
muita paciÃªncia com as pessoas.
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E aSala de Leitura adquire mais um livro, feito a vÃ¡rias mÃ£os: "Um adinkra, um
sentimento".

[FOTO]

Andrea (EstagiÃ¡ria de Sala de Leitura) exibe o livro sobre adinkras.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educopedia.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 22 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EDUCOPÃ‰DIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
Nossos Embaixadores da EducopÃ©dia:
Bianca Pereira CoelhoGlÃ³ria Beatriz FranÃ§a MendonÃ§aMiquÃ©ias de Oliveira 
GeorginoGustavoProfessores de Apoio:Ana PaulaJanimarObjetivos dos Embaixadores:
Repassar as informaÃ§Ãµes do Segundo encontro dos embaixadores na CRE:Criar 
estratÃ©gias para divulgaÃ§Ã£o da EducopÃ©dia na escola
Oportunizar trocas de conhecimento entre os embaixadores
Desenvolvimento:conversar informal sobre a utilizaÃ§Ã£o da EDUCOPÃ‰DIAtrocas de 
opiniÃ£o sobre a importÃ¢ncia da EDUCOPÃ‰DIAfunÃ§Ã£o dos embaixadores junto Ã  
escolaacesso aos computadores para atualizaÃ§ÃµesConclusÃ£oFicou estabelecido um
cronograma de encontros com os alunos nos contra-turno para poderem desenvolver 
as seguintes atividades:Atividades on-lineCriaÃ§Ã£o de cartazes para serem 
colocados na escola para divulgarem a EDUCOPÃ‰DIA;CriaÃ§Ã£o de uma 
apresentaÃ§Ã£o em Power POINT, como recurso de divulgaÃ§Ã£o para os alunos caso 
a internet, nÃ£o esteja funcionando.[FOTO]
ReuniÃ£o dos Embaixadores e Professores

Registro dos Embaixadores na divulgaÃ§Ã£o da Plataforma EducopÃ©dia nas turmas 
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da U.E., atravÃ©s de cartazes, por eles elaborados. Falaram sobre as vantagens 
do uso desta ferramenta.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Outubro/2011
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
embaixadores-em-acao.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Embaixadores em aÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EDUCOPÃ‰DIA EM AÃ‡ÃƒO

Alunos fazem os cartazes para divulgar a EDUCOPÃ‰DIA.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Alunos fazem os cartazes para divulgar a EDUCOPÃ‰DIA.

A apresentaÃ§Ã£o em Power Point estÃ¡ quase pronta...
Nossos alunos estÃ£o caprichando!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
operacao-pente-fino.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 22 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OPERAÃ‡AO PENTE FINO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PROFESSOR: ADEMIRTURMAS: 1801-1802-1901 E 1902OBJETIVO:
CONSCIENTIZAR AS PESSOAS SOBRE O PAPEL DE CADA CIDADÃƒO NO COMBATE Ã€ DENGUE. 
CADA ALUNO FEZ UM PENTE FINO NO SEU QUINTAL. REGISTROU O QUE ENCONTROU E 
ELIMINOU OS FOCOS. DESPOIS EXPANDIU O TRABALHO PAR PARENTES E VIZINHOS.

 FOI CONSTRUÃDO POR UM ALUNO UM MOSQUITÃ‰RIO (CEMITÃ‰RIO DE MOSQUITOS). O 
  MOSQUITO Ã‰ ATRAÃDO PELA ÃGUA PARADA NO INTERIOR DA GARRAFA. COLOCA SEUS OVOS. 

 UMA VEZ LÃ DENTRO ELE NÃƒO CONSEGUE SAIR, BEM COMO AS LARVAS.O MOSQUITÃ‰RIO Ã‰ 
FEITO COM DUAS GARRAFAS PET, UM PEDAÃ‡O DE FILÃ“ E FITA CREPE PARA PRENDER AS 
GARRAFAS.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

AVALIAÃ‡ÃƒO:
O ENVOLVIMENTO DOS ALUNOS SUPEROU AS EXPECTATIVAS.
[FOTO]

Novembro/2011 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-zoologico.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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PASSEIO AO ZOOLÃ“GICO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No encerrando do terceiro bimestre, nossa escola fez um Passeio Cultural ao 
ZoolÃ³gico do Rio que tem uma Ã¡rea de 138 mil metros quadrados, onde estÃ£o 
mais de dois mil animais, entre rÃ©pteis, mamÃ-feros e aves. Com o objetivo de 
tentar despertar, neste grupo de alunos, o interesse em espÃ©cies raras e 
ameaÃ§adas de extinÃ§Ã£o, que se reproduzem em cativeiro, como o Urubu Rei, a 
Ararajuba e o Cachorro do Mato entre outros. Nosso maior objetivo foi 
desenvolver o respeito e a preservaÃ§Ã£o do meio ambiente, incentivando-os a 
observar em cada espÃ©cie, seu habitat natural, nome cientÃ-fico, tipo de 
alimentaÃ§Ã£o e outros tipos de curiosidades, baseado sempre no conceito 
Conhecer para Preservar.
O passeio foi um sucesso e nosso objetivo alcanÃ§ado.Vejam as fotos:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professores Acompanhantes:Elane RangelEleniceMaria da Gloria
Ana Cristina 
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
africa.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ÃFRICA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Projeto Ãfrica na Escola[FOTO]

Objetivo:
 O projeto Ãfrica na Escola foi idealizado com o objetivo de despertar nos alunos

a consciÃªncia sobre a influÃªncia da cultura africana no processo de 
colonizaÃ§Ã£o brasileira atÃ© os dias atuais. 
Atividades desenvolvidas:
As atividades propostas pelos professores aos alunos consistiram em pesquisas 
sobre a cultura afro-brasileira apresentando aspectos naturais e 
sÃ³cio-econÃ´micos do continente africano atÃ© as manifestaÃ§Ãµes culturais - 
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religiÃ£o, arte, danÃ§a, culinÃ¡ria, quilombos - que persistem atÃ© hoje no 
Brasil, bem como dados estatÃ-sticos atuais referentes Ã  populaÃ§Ã£o 
afro-descendente.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos produziram cartazes sobre o tema, convidaram um mestre de capoeira e 
se apresentaram com o mesmo, prepararam comidas tÃ-picas como feijoada e 
canjica. Houve ainda um concurso da beleza negra, onde participaram meninas e 
meninos.

[FOTO]

[FOTO]
A Beleza Afro-Brasileira
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professores idealizadores: Magna - LÃ-ngua Portuguesa - e Mauro - HistÃ³ria.
Professores que expuseram trabalhos dos alunos: ClÃ-cia (HistÃ³ria): 1601, 1602,
1701 e 1702;Luciana (HistÃ³ria): 1803;Magna ( PortuguÃªs): 1801 e 1802;Mauro 
(HistÃ³ria): 1801, 1802, 1901 e 1902;Renata (Artes Visuais): 1601, 1602, 1701, 
1702,      1801, 1802, 1901 e 1902.
Professores e funcionÃ¡rios que participaram da ornamentaÃ§Ã£o, organizaÃ§Ã£o, 
produÃ§Ã£o de fotos, postagemno Blog, jÃºri e assistÃªncia tÃ©cnica:ValÃ©ria - 
Diretora;Nancy - Coordenadora PedagÃ³gica;ClÃ¡udia, Fabiana, FlÃ¡via e TÃ¢nia - 
LÃ-ngua      Portuguesa;Ana Cristina e Elane - MatemÃ¡tica;Ana Maria - 
Geografia;InÃªs - CiÃªncias;Janemar - Prof. IIGloria Ana Maria, MarÃ-lia e 
Zuleica - FuncionÃ¡rias.[FOTO]

[FOTO]
AvaliaÃ§Ã£o: 
A culminÃ¢ncia do projeto ocorreu dia 17/11/2011 com importante envolvimento da 
comunidade escolar nas atividades.
[FOTO]
Professores: Magna Assis e Mauro Lopes.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pelo projeto. Gostei muito do capricho da postagem no blog e vou 
divulgar este trabalho no blog do Rioeduca. Grande abraÃ§o a toda equipe da 
escola.
MÃ¡rcia - Rioeducadora 9Âª CRE
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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formandosema20110001avi_18.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FormandosEMA2011_0001.avi

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emamazonas.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
escola-de-bamba-2012.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ESCOLA DE BAMBA 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A nossa escola marcou presenÃ§a na SapucaÃ-, cantando um samba que conta a 
histÃ³ria da MatemÃ¡tica.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professores responsÃ¡veis:
Elane Rangel
ValÃ©ria Martins
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
amazonas-contra-dengue.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AMAZONAS CONTRA A DENGUE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa tarefa continua.
Combater Ã  denguecontÃ-nuamente conscientizado todos da gravidade do problema. 
Para  tanto, Ã© necessÃ¡rio que elas compreendam a importÃ¢ncia do combate aos 
focos do mosquito, relembrar sempre todas as etapas do processo de transmissÃ£o 
da doenÃ§a, eliminando as larvas, entre outros  cuidados com a limpeza.

[FOTO]
Trabalho da aluna Yasmim EleutÃ©rio - T. 1801
[FOTO]

 PROFESSOR RESPONSÃVEL:ADEMIR PEDROSA 
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-cultural-da-ciencia-e-da-terra.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio Cultural da CiÃªncia e da Terra

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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No Museu de CiÃªncias da Terra encontramos trabalhos 
realizados por vÃ¡rias geraÃ§Ãµes de geocientistas . No seu valioso acervo, 
vimos a exposiÃ§Ã£o permanente de coleÃ§Ãµes de minerais, rochas, 
fÃ³sseis e meteoritos.
16-05-2012.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
18-06-2012-para-marcar-o-inicio-da.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 PLANTIO DE ÃRVORE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio, 18-06-2012
[FOTO]

Para
 marcar o inÃ-cio da Rio+20, a Cedae, em parceria com a Secretaria 
Municipal de EducaÃ§Ã£o, distribuiu 5 mil 
mudas de espÃ©cies nativas da mata atlÃ¢ntica, para serem plantadas em 
todas as cerca de 1.100 escolas do MunicÃ-pio. Essas Ã¡rvores contribuirÃ£o para
combater o aquecimento global, problema que atinge, principalmente, as futuras 
geraÃ§Ãµes. Cada Ã¡rvore destas tem, segundo dados do Instituto de Florestas da 
UFRRJ, capacidade de capturar cerca de 45 toneladas de carbono durante 
toda sua vida - informou o presidente da Cedae, Wagner Victer, 
completando que cada muda virÃ¡ identificada com placas de material reciclÃ¡vel 
em comemoraÃ§Ã£o Ã  Rio+20.

[FOTO]

NÃ³s fizemos nosso plantio no dia 10-06. Vejam as fotos.ProfÂª InÃªs - 
CiÃªnciasTurma: 1801[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
8-obmep-2012.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

8Âª OBMEP - 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AmanhÃ£ - Prova da 1Âª fase da OBMEP em todas as escolas inscritas.
Amazonas estÃ¡ nessa tambÃ©m!!!
Vejam agora os nossos participantes da OBMEP 2011. Destaque para nosso Leonardo 
- 8Âº ano em 2012.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossa homenagem especial a Leonardo Ferreira - Medalha de Bronze em 2011.

[FOTO]

PARABÃ‰NS A TODOS!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atomo.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ÃTOMO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Alguns trabalhos de CiÃªncias da turma 1903 - ProfÂª Aline.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
deus-nao-podia-estar-em-todas-partes-ao.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Deus nÃ£o podia estar em todas partes ao mesmo tempo, e por isso criou Ã s 
mÃ£es.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nunca Ã© tarde para demonstrar nosso carinho as MÃ£es!
Trabalho da ProfÂª Vera DiasTurmas do 8Âº ano de 2012[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-cec-2012.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ELEIÃ‡ÃƒO CEC 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EleiÃ§Ã£o - ApuraÃ§Ã£o - Posse do CEC 2012

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Posse do CEC na escola - 30-05-2012 
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vulcao-etna-entra-em-erupcao-e-ameaca.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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VulcÃ£o Etna entra em erupÃ§Ã£o e ameaÃ§a regiÃ£o da SicÃ-lia, ItÃ¡lia  
12/05/...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vulcoes.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VULCÃ•ES

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Aline mostra aqui alguns dos trabalhos de uma turma do 6Âº ano.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Vejam na postagem anterior um vÃ-deo do VulcÃ£o Etna:

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-jardim-botanico.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao Jardim BotÃ¢nico 03-08-2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Caminhadas Mediadas
Acontecem na Ã¡rea verde do Jardim BotÃ¢nico, traÃ§ando um diÃ¡logo entre as 
questÃµes ambientais do mundo contemporÃ¢neo e a diversidade de espÃ©cies de 
plantas e animais encontrados na InstituiÃ§Ã£o.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Museu do Meio Ambiente
EspaÃ§o pioneiro de exposiÃ§Ãµes, programas educativo voltados para a 
participaÃ§Ã£o ativa e a construÃ§Ã£o conjunta de conhecimento da sociedade. 
Veja aqui a programaÃ§Ã£o do Museu atualizada:
http://museudomeioambiente.jbrj.gov.br/

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professores: Paulo JosÃ© - Gloria - Clicia - Sandra

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pela bela matÃ©ria e montagem das fotos. Aproveitei este post para 

 destacar no Dia da Ãrvore no blog da 9Âª CRE. Grande abraÃ§o.
MÃ¡rcia

 <COMENTÃRIOS>
Muito obrigada! Foi feito com muito carinho. Que bom que nosso trabalho esta 
sendi visto.
AbraÃ§os,
ProfÂª Gloria
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-capela-magdalena.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VISITA Ã€ CAPELA MAGDALENA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 06-09-2012 nossa escola esteve na Capela Magdalena, em Guaratiba. 
Assistimos um programa musical, uma viagem ao sÃ©culo XVIII - "Aprendendo a 
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ouvir" - mÃºsicas clÃ¡ssicas tocadas no "cravo", instrumento construÃ-do pelo 
prÃ³prio maestro.
ApÃ³s o recital foi servido um lanchinho.
Visitamos o Museu do Transporte, miniaturas belÃ-ssimas de vÃ¡rios meios de 
transporte do "passado".
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

RECITAL [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 Veja o Video:[VÃDEO]
 [VÃDEO]

LANCHE [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

MINIATURAS[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura-monteiro-lobato.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SALA DE LEITURA MONTEIRO LOBATO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PREMIAÃ‡ÃƒO DO "LEITOR DO MÃŠS"e Leitores Destaques
A leitura tem perdido seu espaÃ§o para atividades que nÃ£o trazem um aprendizado
adequado ao desenvolvimento intelectual do indivÃ-duo. Diante desta realidade 
faz-se necessÃ¡ria um plano que estimule o hÃ¡bito de ler, pois Ã© atravÃ©s 
deste que as habilidades de compreensÃ£o e escrita sÃ£o desenvolvidas.
PremiaÃ§Ã£o:
Durante a forma de entrada do turno da manhÃ£, a ProfÂª Eliete, de Sala de 
Leitura, apresentou ao alunos da escola asverncedoras do mÃªs de agosto do 
Projeto Leitor do MÃªs.Dentre estas saiu a Leitora de Agosto:
VitÃ³ria Caroline - turma 1702
[FOTO]

APRESENTAÃ‡ÃƒO DOS DESTAQUES[FOTO]

ESTER CABRAL - 1601 / GABRIELLA MAYANA - 1702 / BEATRIZ FARIAS - 1702
[FOTO]

O Projeto continua....

[FOTO]
...venham nos visitar.
ResponsÃ¡vel pela Sala de Leitura: ProfÂª Eliete Costa Gomes
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
almoco-de-confraternizacao.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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ALMOÃ‡O DE CONFRATERNIZAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os professores e funcionÃ¡rios da Escola reuniram-se em 24/10 para mais um 
momento de integraÃ§Ã£o com muita animaÃ§Ã£o e um delicioso churrasco, com 
direito a lembrancinhas. Vejam sÃ³ que delÃ-cia!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
Nossos agradecimentos aos churrasqueiros: Andre, Mauro e Sr. Jucelino.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratona-de-leitura.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 3 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona de Leitura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 17de outubro realizamos a "Maratona de Leitura" na nossa escola. Foi um 
sucesso. Apresentamos as diverssas formas de leitura: poemas; mÃºsicas; teatro 
de fantoche; teatro; cinema; desenho e espaÃ§o para criar histÃ³rias e leitura. 
Fizemos nossa homenagem ao "Rei do BaiÃ£o" - Luiz Gonzaga e a Jorge Amado. 
Tivemos o envolvimento de alunos, professores, funcionÃ¡rios e convidados.Agora 
vocÃª Ã© nosso convidado pra ver como aconteceu.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Estamos lendo....
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Filmes: Cyberbully:

[FOTO]

A Nova Cinderela 

[FOTO]
Professor Ademir cantou o

 da EducaÃ§Ã£o 

[FOTO]

ProfÂª Amanda recitou poesias

Teatro: ForrÃ³ no FormigueiroAlunas Larissa - 1702,Thalita - 1802, Maria 
LetÃ-cia - 1802, Mateus- 1601, Raquel - 1601, LetÃ-cia - 1601, Ana Beatriz - 
1601.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ProfÂª Eliete - Sala de Leitura
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[FOTO]

[FOTO]

HistÃ³ria de VÃ¡rias 
Eu comeÃ§o e vocÃªs terminam...

[FOTO]

[FOTO]

Teatro de Fantoches [FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Homenagens
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Agradecimentos:A DireÃ§Ã£o, professores, funcionÃ¡rios e principalmente a vocÃªs
alunos que fizeram esta "Maratona".

ProfÂª Eliete (Sala de Leitura Monteiro Lobato)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-gravidez-na-adolescencia.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 3 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROJETO GRAVIDEZ NA ADOLESCÃŠNCIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Projeto Gravidez na AdolescÃªncia - "Uma questÃ£o de escolha"
ProfÂª Sandra GuimarÃ£es ProfÂª Gloria Oliveira
A sexualidade gera grande variedade de sentimentos, sensaÃ§Ãµes e dÃºvidas na 
adolescÃªncia e no mundo adulto. Uns dos principais problemas enfrentados pelos 
jovens nos dias atuais estÃ£o relacionados Ã  sexualidade, em especial a 
gravidez indesejada na adolescÃªncia, fato esse que implica na evasÃ£o escolar 
de muitas alunas adolescentes, acarretado pelos encargos que a adolescente 
vivencia neste perÃ-odo. Cabe tambÃ©m Ã  escola, assim como aconscientizar-lhes 
acerca da prÃ³pria sexualidade e das implicaÃ§Ãµes, cuidados, normas, atitudes e
comportamentos salutares que o indivÃ-duo deve adotar a fim de preservar seu 
bem-estar.Para tanto, com esse projeto queremos contribuir na formaÃ§Ã£o do 
aluno, como ser completo, nÃ£o apenas no conhecimento intelectual, mas que ele 
possa perceber como ser integral, com suas emoÃ§Ãµes, comportamentos, e que o 
mesmo possa a vir somar com as experiÃªncias e questionamentos do nosso projeto,
mudando a sua trajetÃ³ria de vida, nÃ£o se deixando levar apenas por emoÃ§Ãµes, 
fantasias, ou impulsos que mais tarde poderÃ¡ mudar o curso da sua histÃ³ria.
Desenvolvimento do Projeto: 

ExibiÃ§Ã£o do filme "O que esta acontecendo comigo" - 6Âº ano
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

[FOTO]
[FOTO]

Alguns temas abordados:
PUBERDADE

 as mudanÃ§as no corpo sÃ£o gradativas;
 produÃ§Ã£o de hormÃ´nios testosterona e estrÃ³geno; ovÃ¡rio e testÃ-culos; 
ereÃ§Ã£o (quando acontece); testÃ-culos - saco escrotal; Ã³vulo +sptz = 
bebÃª;pÃªnis / vagina preparaÃ§Ã£o do Ãºtero  sem gravidez = mestruaÃ§Ã£o; 1Âª 
mestruaÃ§Ã£o; mudanÃ§a de voz; espinhas;
Fotos 
Professores envolvidos: Tania Alcoforado, Ana Cristina, Clicia Abreu[FOTO]

 ExibiÃ§Ã£o do filme "Meninas" - do 7Âº ao 9Âº ano Trailer do filme[VÃDEO]
 [VÃDEO]

Alguns temas abordados:

GRAVIDEZ gravidez INESPERADA prevenÃ§Ã£o - nÃ£o constante ou inexistente; 
estrutura familiar; emoÃ§Ãµes diferentes e oscilantes;depoimentos dos pais e 
mÃ£es -consciÃªncia, alienaÃ§Ã£o, revolta, frustaÃ§Ã£o;iniciaÃ§Ã£o sexual 
precoce;abandono escolar;mÃºltiplos parceiros;uso do preservativo; pais 
assumindo culpa;violÃªncia por parte do parceiro sexo durante a gravidez
ExibiÃ§Ã£o do DocumentÃ¡rio "Meninas"
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FotosProfessores envolvidos: Mauro Azevedo, Vera Dias

[FOTO]

[FOTO]

Fotos
Professores envolvidos: Clicia, Ana Cristina

[FOTO]

[FOTO]
ComentÃ¡rios? Perguntas?

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura-monteiro-lobato.html

 <TÃTULO>
E. M. Amazonas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 3 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SALA DE LEITURA MONTEIRO LOBATO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Leitor do Mes de Setembro

Ester Cabral - Turma 1601

A premiaÃ§Ã£o aconteceu no dia da Maratona de Leitura - 17-10-2012.

[FOTO]
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"Livros
nÃ£o mudam o mundo, quem muda o mundo sÃ£o as pessoas.
Os livros mudam as pessoas." (MÃ¡rio Quintana)

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\embaixadorbarroshurtado.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
desfile-civico-o-desfile-civico.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DESFILE CÃVICO[FOTO]

O desfile cÃ-vico aconteceu dia 15 de setembro, na tradicional Rua Cordovil.O 
tema do nosso desfile, foi resultado de um lindo projeto de cultura popular, que
aconteceu ao longo do mÃªs de agosto.[FOTO]

Trabalhamos diferentes lendas (inclusive lendas urbanas), cantigas de roda, 
mitos, adivinhas, brincadeiras e tantas outras riquezas de nossa maravilhosa 
cultura.[FOTO]

Podemos contar nesse desfile, atÃ© com os Garantidos e Caprichosos, 
representando o Boi-bumbÃ¡.[FOTO]

Nosso PelotÃ£o da bandeira, foi pensado pela responsÃ¡vel Marta , que o tratou 
com muito empenho e carinho. Trouxe lindas normalistas (alunas da escola de 6Âº 
ao 9Âº ano), homenageando todos os professores. Um show a parte. [FOTO]

Parabenizo a todos os professores, funcionÃ¡rios e alunos, pelo lindo 
desfile![FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Meus queridos professores, eu queria deixar aqui registrado, que vocÃªs sÃ£o 
maravilhosos!!!
   Beijo grande
     Carminha
Coordenadora PedagÃ³gica

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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escola-municipal-embaixador-barros.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de setembro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ESCOLA MUNICIPAL EMBAIXADOR BARROS HURTADO
BIENAL 2011
[FOTO]
 Nossa Escola visitou a Bienal dia 08 de setembro. Os alunos de 6Âº a 9Âº 
ano,estavam acompanhados pela diretora da escola, pelos professores Gilberto e 
Celeste.Nossos alunos com certeza entraram no Ã´nibus, em direÃ§Ã£o a Bienal, de
um jeito e ao chegarem na escola, eram outras pessoas!Quando retornaram, eu 
(Coordenadora PedagÃ³gica) fiz uma perguntinha sobre o que acharam. Eles 
simplesmente amaram!Registrei algumas falas:"Estou exausta mas valeu muito o 
passeio!" (AnatÃ¡cia - turma 1701)"Eu nunca vi tanto livro junto!" (JoÃ£o Victor
- 1601)  "Adorei! AtÃ© comprei um livro. JÃ¡ estou lendo e quando acabar lhe 
empresto." (Fernando - AceleraÃ§Ã£o II)" Um dia muito especial pra mim!" 
(Douglas - turma 1701)" Vou pegar um livro na sala de leitura que eu gostei mas 
estava muito caro!" (Thalia - turma 1802).
 Um abraÃ§o a todos e atÃ© a prÃ³xima! Maria do Carmo - CP 
"Verdades da ProfissÃ£o de Professor
NinguÃ©m nega o valor da educaÃ§Ã£o e que um bom professor Ã© imprescindÃ-vel. 
Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam 
que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o 
trabalho de educar Ã© duro, difÃ-cil e necessÃ¡rio, mas que permitimos que esses
profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com 
baixo prestÃ-gio social e responsabilizados pelo fracasso da educaÃ§Ã£o, grande 
parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho.
 A data Ã© um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos
papÃ©is e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a 
educaÃ§Ã£o que queremos. Aos professores, fica o convite para que nÃ£o descuidem
de sua missÃ£o de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de 
educar as pessoas para serem Ã¡guias e nÃ£o apenas galinhas. Pois, se a 
educaÃ§Ã£o sozinha nÃ£o transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade 
muda." - PAULO FREIRE

 <COMENTÃRIOS>
Realmente o contato com livros Ã© algo mÃ¡gico. HÃ¡ leituras que realmente mudam
nossa visÃ£o, nosso modo de pensar e agir.
  Que bom que aproveitaram a Bienal.
  Beijos
  Carminha

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
fique-de-olho.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FIQUE DE OLHO!!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CONCURSO DE DESENHOS

FIQUE DE OLHO!!!!
[FOTO]

PRAZOSProduÃ§Ã£o na Escola: 23/09SeleÃ§Ã£o na Escola: 26/09 a 04/09Envio dos 
desenhos selecionados para a E/SUBE/CED/GerÃªncia de MÃ-dia e EducaÃ§Ã£o: atÃ© 
07/10Cada Escola deverÃ¡ enviar os desenhos selecionados para a MÃ-dia e 
EducaÃ§Ã£o, atendendo preferencialmente todos os anos de escolaridade (1Âº ao 
5Âº )SeleÃ§Ã£o na E/SUBE/CED: de 10/10 a 24/10A ComissÃ£o Julgadora do NÃ-vel 
Central selecionarÃ¡01 desenhopara a Capa da ColetÃ¢nia de RedaÃ§Ãµes do 
Concurso de RedaÃ§Ãµes da Folha Dirigida.DivulgaÃ§Ã£o do Resultado: 27/10.
DESENHOS
Os desenhos terÃ£o como tema: " O livro que mais gostei"Os desenhos serÃ£o 
produzidos em Sala de Aula, com a supervisÃ£o do professor.Os trabalhos deverÃ£o
ser individuais, originais e produzidos em Folha A4.As produÃ§Ãµes poderÃ£o ser 
coloridas ou em preto e branco, com utilizaÃ§Ã£o de lÃ¡pis de cor, giz de cera 
ou hidrocor.No verso do desenho deverÃ£o constar o nome completo do aluno, ano 
de escolaridade, nome do professor orientador da escola (com designaÃ§Ã£o)Cada 
aluno poderÃ¡ participar apresentando somente um trabalho.
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viva-nesse-lugar-palavra-de-ordem-e-o.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Escola viva! Nesse lugar a palavra de ordem Ã© o respeito. Os profissionais 
desta escola sÃ£o simplesmente maravilhosos!Se um dia vocÃª visitar nossa 
escola, encontrarÃ¡ um lugar simples, mas com algo muito especial... Pessoas 
felizes, comprometidas e com muita atenÃ§Ã£o e afeto para oferecer!Atendemos da 
EducaÃ§Ã£o Infantil ao 9Âº ano e o grande diferencial Ã© que sabemos "VIVER E 
CONVIVER"! Ambiente bom de estar e lugar para se fazer amigos e grandes 
aprendizados!
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dia-das-criancas.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das CrianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Foi maravilhoso!!!
Nossos alunos se divertiram no pula-pula, piscina de bolas e danÃ§aram a valer!!

E o algodÃ£o doce feito na hora! Hummm! Que delÃ-cia!

A Professora Claudia, de Artes Visuais, deixou os rostinhos lindos com belas 
pinturas.

A equipe de professores foi um show a parte.

E as fotos... Onde estÃ£o?

Pois Ã©... Deu um probleminha na mÃ¡quina e tudo que foi registrado estÃ¡ preso 
na mÃ¡quina. Problemas no cartÃ£o.

Se por acaso alguÃ©m tiver o registro desse dia entre em contato comigo.

BJS
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 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FuncionÃ¡rio Publico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Desejo Ã  todos os professores desta Rede de Ensino, muitas felicidades e 
sucesso em suas carreiras.
Aos meus colegas de trabalho em especial, deixo uma abraÃ§o repleto de carinho e
gratidÃ£o pelos pro fissionais maravilhosos que sÃ£o!
Somos um grupo que dÃ¡ uma nova roupagem a imagem deturpada do que Ã© ser 
funcionÃ¡rio pÃºblico.
Obrigada pela presenÃ§a no almoÃ§o do dia do funcionÃ¡rio.
Beijo no coraÃ§Ã£o de cada um!

[FOTO]
Refletimos sobre nosso papel e nos emocionamos bastante!

[FOTO]
Alegria deve ser sempre a marca do nosso grupo!

[FOTO]
 VocÃªs sÃ£o especiais! 

BJS !

Maria do Carmo - CP
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 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FIOCRUZ - MUSEU DA VIDA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MUSEU DA VIDA - DIVERSÃƒO E CONHECIMENTOS GARANTIDOS!!!

 Nossa Escola visitou o Museu da Vida e ficamos simplesmente encantados! 
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Participaram da visitaÃ§Ã£o alunos de variados segmentos, professores, pais e 
responsÃ¡veis. Foi um sÃ¡bado maravilhoso![FOTO]
Visitamos o castelo e descobrimos que nenhuma princesa, rei ou rainha morava por
lÃ¡... De uma forma bem agradÃ¡vel, descobrimos que ele foi construÃ-do para 
Oswaldo Cruz para pesquisas, produÃ§Ã£o de vacinas entre outros trabalhos 
importantÃ-ssimos.
Tinha que ser uma arquitetura que chamasse atenÃ§Ã£o em meio uma vegetaÃ§Ã£o de 
uma enorme fazenda. Nada melhor que um castelo para aguÃ§ar nossa curiosidade.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ApÃ³s a grande aula que tivemos e a viagem no tempo que fizemos, embarcamos 
novamente no trenzinho que encantou nossos pequenos, divertiu nossos 
adolescentes e relaxou nossos responsÃ¡veis.
 Desembarcamos para mais um momento maravilhoso, num espaÃ§o bem interessante e 
rico em conhecimento e, a viagem desta vez foi no nosso prÃ³prio corpo.GRANDES 
DESCOBERTAS PARA NOSSOS ALUNOS!

[FOTO]
 Entendemos e conhecemos o funcionamento de nosso corpo. Falamos de digestÃ£o e 
como ela acontece. Por falar nisso, estava na hora do almoÃ§o e demos uma 
paradinha para um delicioso lanche coletivo. Ufa!

[FOTO]

 Em seguida fomos para o Parque da CiÃªncia onde a frase "Aprender brincando" 
fez todo sentido! NÃ£o poderia encerrar essa postagem, agradecendo o carinho da 
equipe do Museu da Vida, os estagiÃ¡rios que foram super atenciosos e em 
especial a Maria Mercez, que foi simplesmente maravilhosa conosco.A Escola 
Municipal Embaixador Barros Hurtado agradece o carinho e atenÃ§Ã£o que vocÃªs 
tiveram conosco. Beijo grande e atÃ© a prÃ³xima! Carminha - CP 

 <COMENTÃRIOS>
Eu amei o passeio!!!
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 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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 FIQUEM ESPERTOS!!!! VEM AÃ A FEIRA DE CIÃŠNCIAS...HUHUHUHU!!!! DIA 18/11

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 FIQUEM ESPERTOS!!!! VEM AÃ A FEIRA DE CIÃŠNCIAS...HUHUHUHU!!!! DIA 18/11

 JÃ¡ organizou seu grupo e sua apresentaÃ§Ã£o? Fique ligado!!!!
 Bjs
Carminha
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 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MOSTRA DE CIÃŠNCIAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 CULMINÃ‚NCIA DO PROJETO "ENTENDENDO E CUIDANDO MELHOR DO MEU CORPO"

 Ao longo deste segundo semestre, as turmas de nossa escola, trabalharam o tema.
Todos desde a EducaÃ§Ã£o Infantil atÃ© o 9Âº ano, se envolveram e aprenderam 
muito com o assunto.
 Refletimos sobre a necessidade de cuidarmos de nosso corpo, bem como sobre a 
questÃ£o de sermos seres Ãºnicos.
Os assuntos foram riquÃ-ssimos e variados. Fizemos uma verdadeira viagem pelo 
nosso corpo e muitas reflexÃµes sobre nossa higiene corporal, do ambiente e 
nossa saÃºde mental. 
O nono ano fez repensarmos nossas escolhas, com apresentaÃ§Ã£o de fragmentos 
cÃªnicos que envolviam todos os tipos de drogas. Tantos as lÃ-citas quanto as 
ilÃ-citas.
Podemos aprender e repensar o sobre o desperdÃ-cio de alimentos. Nos deliciamos 
com bolos de cascas de frutas, vaiadas guloseimas com cascas de alimentos e 
bebemos uma "fanta" natural...
Os nossos pequenos deram uma aula maravilhosa sobre o cuidado que devemos ter 
com nossa higiene corporal.
Com tantos adolescentes, o tema DST (DoenÃ§as Sexualmente TransmissÃ-veis), nÃ£o
podia ficar de fora.
Falamos do aquecimento global e as mudanÃ§as que provocam em nosso organismo.
Foi um dia maravilhoso! Com a presenÃ§a dos responsÃ¡veis, representantes das 
escolas do entorno, toda comunidade escolar e muito conhecimento.
Contamos com a produÃ§Ã£o de um vÃ-deo maravilhoso, bem elaborado pelos alunos 
da turma 1902 a partir da orientaÃ§Ã£o do Professor Davi.

Página 1832



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Mais uma vez o trabalho de nossa equipe de professores, garantiu o sucesso e 
objetivo alcanÃ§ado.
ParabÃ©ns Ã  todos!

 Grande beijo e atÃ© a prÃ³xima.
Carminha - CP 

Segue abaixo as fotos que ilustram o texto acima.
[FOTO]
 Bolos e guloseimas com reaproveitamento de cascas e sementes.[FOTO]
 A turma 1101 da ProfÂª Rosemere, cuidando pra tudo ficar limpinho.
[FOTO]
Lembrancinhas do stand da turma do 3Âº ano -ProfÂª Shayenne[FOTO]

[FOTO]
A turma 1401- ProfÂª Cristina, nos convoca para o combate ao mosquito 
transmissor da Dengue.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Alunos da turma 1901, sob a direÃ§Ã£o da Professora Ana Rosa, de Artes CÃªnicas,
encantou divertiu e nos convidou a grandes reflexÃµes sobre as drogas lÃ-citas e
ilÃ-citas. 
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 O teatro prendeu a atenÃ§Ã£o de vÃ¡rias idades. Os alunos fizeram 4 
apresentaÃ§Ãµes, para  diferentes faixas etÃ¡rias.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
2Âº ano da Tia Terezinha, mandou a sujeira embora!"Tchau preguiÃ§a! Tchau 
sujeira! Adeus cheirinho de suor!"[FOTO]
Tamires Santiago, aluna da turma 1801, com um trabalho lindÃ-ssimo. Uma 
viagem!!![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Turma 1902, produÃ§Ã£o de vÃ-deo,envolvendo o tema. Excelente qualidade sonora e
visual. Trabalho a partir das orientaÃ§Ãµes do Professor Davi de 
HistÃ³ria.[FOTO]
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Nossos alunos da EducaÃ§Ã£o Infantil, apresentaram um lindo trabalho de higiene 
bucal.[FOTO]
Todos que visitaram o stand, ganharam creme dental.Boquinhas limpinhas para dar 
muitos beijinhos. [FOTO]
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 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Aos meus queridos Professores e Alunos
Enquanto nÃ£o
encerramos um capÃ-tulo nÃ£opodemos partir para o prÃ³ximo.Por isso Ã© tÃ£o
importante deixar certas coisas irem embora. Soltar-se.
Desprender-se. As pessoas precisamentender que ninguÃ©m estÃ¡ jogando com 
cartasmarcadas, Ã s vezes ganhamos e Ã s vezes perdemos. NÃ£o
espere que devolvam algo, nÃ£o esperem quereconheÃ§am seu esforÃ§o, que 
descubram seu gÃªnio,que entendam o seu amor.
 Encerrando
ciclos.NÃ£o por causa do orgulho, por incapacidade ou
por soberba, mas porque simplesmente aquilo jÃ¡ nÃ£o se encaixa mais na sua vida
e no seu momento de crescimento e aprendizado.  Feche
a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe deser quem era, e se
transforme em que Ã©. O que
fazemos nesta vida a nÃ£o ser aprender, crescer e melhorarmos como pessoas.
Estou no final de um ciclo e o comeÃ§o de outro. 
Levando a valiosa experiÃªncia, e pessoas de grande importÃ¢ncia na minha
jornada de aprendizado. Sou
grata a Deus pela oportunidade de troca e treino. 
Espero ter contribuÃ-do, tambÃ©m, nem que seja um pouquinho, para o
crescimento e treino de cada um.
Finalizo o texto, e nÃ£o nossa convivÃªncia, com uma frase que tem sido
muito importante pra mim: COLOQUEM VIDA EM
SEUS DIAS E NÃƒO DIAS EM SUAS VIDAS! Beijo
grande no coraÃ§Ã£ozinho de cada um!
Pode ser uma
despedida ou nÃ£o... Ã‰ sÃ³ me ligar que a amizade continua... Carminha Maio de
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 <COMENTÃRIOS>
Tiiia Carminha Como eu entro nessa conta de vcs

 <COMENTÃRIOS>
NÃ£o entendi sua pergunta. No Blog vocÃª poderÃ¡ sempre que quiser entrar e 
comentar. Se quiser postar alguma coisa pode procurar a mim, Professora Rosemere
ou Professora Gabriela.
BJS

 <COMENTÃRIOS>
NÃ£o entendi sua pergunta. No Blog vocÃª poderÃ¡ sempre que quiser entrar e 
comentar. Se quiser postar alguma coisa pode procurar a mim, Professora Rosemere
ou Professora Gabriela.
BJS
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 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

100 Anos de Luiz Gonzaga

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
"ÃŠ boi, Ãª boi, Ãª boi do MangangÃ¡...100 anos de Luiz Gonzaga, o Rei do 
BaiÃ£o!"
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Nossa festa junina deste ano veio com uma homenagem ao rei do baiÃ£o, Luiz 
Gonzaga e a cultura nordestina...com direito a um cantinho com trabalhos dos 
alunos enriquecendo nosso "ArraiÃ¡"!
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
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maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais fotos do nosso arraiÃ¡!!!...Momentos animados de uma festa agradÃ¡vel!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
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o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
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domingo, 26 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Brincadeiras FolclÃ³ricas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Terezinha e suas turmas de 2Âº ano brincaram no dia do folclore, 
relembrando brincadeiras folclÃ³ricas...[FOTO]
Pulando Corda...[FOTO]
Passando o anel...[FOTO]
Brincadeiras de roda...
ParabÃ©ns, tia Terezinha por dividir com seus alunos momentos de lazer e 
cultura!!!
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 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 21 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CafÃ© LiterÃ¡rio da Turma 1801

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A professora Cristine de LÃ-ngua Portuguesa e seus alunos do 6Âº ao 9Âº ano 
fazem rodas de leitura acompanhadas de deliciosos lanches...
Estes cafÃ©s literÃ¡rios estimulam os alunos no descobrimento do maravilhoso 
mundo da leitura!!!
[FOTO]
Professora Cristine dando inÃ-cio ao CafÃ© LiterÃ¡rio[FOTO]
Iniciando a Leitura do livro Raul da Ferrugem Azul de Ana Maria Machado[FOTO]
Acompanhando a leitura...[FOTO]

[FOTO]
E ganhando interesse pelos livros![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
E no final o delicioso lanche...ParabÃ©ns a todos os que tentam despertar em 
seus alunos o prazer pela leitura!!!

 <COMENTÃRIOS>
Muito legal nosso cafÃ© !!!

 <COMENTÃRIOS>
Pooorq , que nÃ£o faaz isso coom todas as tuurmas !
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Mais ficoou LEGAAL

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
como-prometidomais-semana-da-educacao.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Como prometido...mais Semana da EducaÃ§Ã£o Infantil...Nossos trabalhos na 
PraÃ§a!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nosso Banner[FOTO]

Alguns Trabalhos[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Prendendo os Bois[FOTO]

NÃ³s na Mostra da Semana de EducaÃ§Ã£o Infantil[FOTO]

Nossa Amiga Beth...Reencontro[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
destaques-do-bimestre.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
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o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Destaques do Bimestre

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
Formados para o Hino Nacional
[FOTO]
A diretora Denize conversando sobre a responsabilidade com os estudos e chamando
os destaques do bimestre para receber uma lembranÃ§a da escola.
[FOTO]
Alunos destaque do 1Âº turno
[FOTO]
Alunos destaque do 2Âº turno
[FOTO]
Professor Pereira fazendo a entrega da premiaÃ§Ã£oaos alunos do 6Âº ao 9Âº ano.
[FOTO]
Professora Gabriela com seus alunos destaque.
[FOTO]
Professora Terezinha e seus alunos destaque.
Agradecemos e parabenizamos a todos os alunos que se empenharam ao mÃ¡ximo este 
bimestre e foram por isso homenageados no dia de hoje.Continuem brilhando!!!

 <COMENTÃRIOS>
Este comentÃ¡rio foi removido pelo autor.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns!
Fico muito feliz, em ver em esse blog que foi criado com muito carinho, 
dividindo com todos momentos valiosos!
ParabÃ©ns!!!
BJS
Carminha

 <COMENTÃRIOS>
Custei um pouquinho, mas consegui aprender a usar direitinho...obrigada pelo 
carinho...Bjk!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
esporte-e-artebela-combinacao.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Esporte e Arte...Bela CombinaÃ§Ã£o!!! 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Trabalhando as OlimpÃ-adas[FOTO]

Com SimplificaÃ§Ã£o de Formas[FOTO]

E com Bandeiras dos PaÃ-ses das OlimpÃ-adas[FOTO]

Trabalho Realizado pela professora Claudia de EducaÃ§Ã£o ArtÃ-stica[FOTO]

[FOTO]
Trabalho: Qual o seu esporte favorito?Feito com Pregadores[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Trabalho desenvolvido pelo professor Valdemir[FOTO]

Com a turma 1401 da professora Gabriela[FOTO]

ParabÃ©ns professores Claudia e Valdemir por unirem artes e esportes num sÃ³ 
trabalho produzindo um belÃ-ssimo efeito!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
galera.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Embaixador na Coppe UFRJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Galera...Este Ã© um dos vÃ-deos da visita dos alunos do 9Âº ano e da 

 aceleraÃ§Ã£o2 na Coppe UFRJVer, experimentar e aprender!!![VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
graficos-maraguasturma-1602.html
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 <TÃTULO>

Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GrÃ¡ficos MaraguÃ¡s...turma 1602

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Atividade com ilustraÃ§Ã£o de GrÃ¡ficos maraguÃ¡s da turma 1602, produzida pela 
professora Neuza de LÃ-ngua Portuguesa[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns, Professora Neuza e turma 1602 pelos belos trabalhos e por deixar 
nossos murais da sala mais ricos e bonitos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-ciencias-sobre-rodas.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto CiÃªncias Sobre Rodas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Nossa escola recebeu hoje o Projeto CiÃªncia Sobre Rodas...
[FOTO]
Nossos alunos desenhando como Ã© um cÃ©rebro

[FOTO]
e mais uma vez, se divertiram aprendendo
[FOTO]
Desenhando na touca comofunciona nosso cÃ©rebro
[FOTO]
Brincadeiras para exercitar o cÃ©rebro
[FOTO]

[FOTO]
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A diretora adjunta Elenita tambÃ©m visitou a sala com o Projeto
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Mexendo em ossos e montando um esqueleto humano
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professores responsÃ¡veis pelo Projeto
[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns aos Professores do Projeto CiÃªncias Sobre Rodas por levares Ã s 
Escolas uma aula divertida!!!Nossos alunos adoraram e nÃ³s tambÃ©m!!!

 <COMENTÃRIOS>
Legal! ParabÃ©ns! Nossos alunos merecem!
BJS
Carminha

 <COMENTÃRIOS>
Valeu...muito legal o Projeto, nÃ©? Pena que por enquanto Ã© sÃ³ para o 8Âº ano

 <COMENTÃRIOS>
Que legal!
Pena eu nÃ£o estar presente...

A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria.
Paulo Freire

 <COMENTÃRIOS>
Muito interessante esse projeto !!!! Show de Bola !!!!!!

 <COMENTÃRIOS>
Em nome do Projeto CiÃªncia sobre Rodas, o meu agradecimento aos funcionÃ¡rios 
da escola pela atenÃ§Ã£o, ajuda e empenho de todos envolvidos no projeto. O 
sucesso acontece com a ajuda, empenho, sugestÃµes, crÃ-ticas  de vocÃªs. Desde 
jÃ¡ um forte abraÃ§o aos alunos, professores, coordenadores, diretores e todo 
pessoal de apoio. AtÃ© a prÃ³xima visita!!!!!!!
Prof. Carlos AndrÃ©
ICB/UFRJ
carlosandrerocha@bol.com.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sabado-de-reuniao-com-os-responsaveis.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SÃ¡bado de reuniÃ£o com os responsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Diretora Denize conversando com os pais sobre a importÃ¢ncia daEducaÃ§Ã£o 
Infantil
[FOTO]
Diretora adjunta Elenita e as professoras trabalhando com alegria para fazer da 
nossa escola um lugar ainda melhor
[FOTO]
VÃ-deo sobre EducaÃ§Ã£o Infantil
[FOTO]
Lanchinho gostoso para o final do encontro
Agradecemos a todos os que ajudaram a tornar este encontro agradÃ¡vel!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-da-educacao-infantil.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana da EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 [VÃDEO]
MÃ£es, pais e filhos experimentando o universo escolar...Assim foi a nossa 
Semana de EducaÃ§Ã£o Infantil!!![FOTO]
Construindo petecas[FOTO]
Jogando com os pais[FOTO]
Diretora Denize conversando com os pais sobre a importÃ¢ncia da EducaÃ§Ã£o 
Infantil[FOTO]
Brincando com trava-lÃ-nguas[FOTO]
Lenda da VitÃ³ria RÃ©gia[FOTO]

[FOTO]
Boto Rosa[FOTO]
Iara[FOTO]
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Saci engarrafado[FOTO]
Ilustrando Juntos[FOTO]
Bola de Meia[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Brincadeira de CrianÃ§a...[FOTO]
Como Ã© bom, como Ã© bom!!!

ParabÃ©ns, professores, pais e alunos por fazerem da Semana de EducaÃ§Ã£o 
Infantil um Sucesso!!!

 <COMENTÃRIOS>
Em breve as fotos da escola no IAPI da Penha na mostra da Semana de EducaÃ§Ã£o 
Infantil!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-valorizacao-da-familia-dia.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana de ValorizaÃ§Ã£o da FamÃ-lia - Dia dos Pais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Trabalho realizado pela EducaÃ§Ã£o Infantil[FOTO]
Trabalhos do 1Âº ao 9Âº ano[FOTO]

[FOTO]
Alunas do CEC arrumando o pÃ¡tio para a homenagem[FOTO]
Chegada dos pais...[FOTO]
[FOTO]
Palavras da diretora Denize parabenizando os pais[FOTO]
Palavras da diretora adjunta Elenita[FOTO]
Texto lido pelas alunas do 8Âº e do 9Âº ano[FOTO]
Texto lido pelas alunas do 7Âº ano[FOTO]
Coral para os pais...[FOTO]
" VocÃª nÃ£o estÃ¡ mais sozinho, em meio a multidÃ£o,estamos juntos neste 
caminho, segura a minha mÃ£o"Alda CÃ©lia[FOTO]
" NÃ£o preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo,mas Ã© muito bom saber que 
vocÃª Ã© meu amigo"Roberto Carlos[FOTO]
Lanche gostoso![FOTO]
Hummmmmmmmm[FOTO]
Futebol do Papai[FOTO]
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Artilheiros do nosso coraÃ§Ã£o![FOTO]
Pai...amigo eterno![FOTO]
Torcida organizada...[FOTO]
Festa Animada[FOTO]
MÃ£es, alunos e professores![FOTO]
Medalha de ouro...[FOTO]
Para professores...[FOTO]
Pais...[FOTO]
Que fizeram de nossa homenagem um arraso!!!

 <COMENTÃRIOS>
Muiitoo liindo tenqui seer minha escola .!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-embaixador-no-desfile-civico.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Embaixador no Desfile CÃ-vico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Nossa escola foi muito bem representada pelo PelotÃ£o da Bandeira!
[FOTO]

Olha a pose das lindas Representantes de nossa escola!
[FOTO]

Levamos ao desfile tambÃ©m o banner da Semana de EducaÃ§Ã£o Infantil!
[FOTO]

Homenageamos Luiz Gonzaga e a Cultura Nordestina
[FOTO]

[FOTO]

LampiÃ£o e Maria Bonita
[FOTO]

[FOTO]

Obras de Mestre Vitalino[FOTO]
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[FOTO]

Os Retirantes da seca do Nordeste tambÃ©m foram representados![FOTO]

"Quando olhei a terra ardendo..."
[FOTO]

[FOTO]

Literatura de Cordel
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nota 1.000 para a galera do 6Âº ao 9Âº ano que fez bonito no desfile!!!
[FOTO]

ParabÃ©ns a todos (muitos nÃ£o estÃ£o na foto) que ajudaram a transformar nosso 
desfile num sucesso!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aniversariantes.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aniversariantes 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aniversariantes de Setembro que tenham um :

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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festival-do-cachorro-quente.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 29 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festival do Cachorro quente!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Ficou com Ã¡gua na boca???EntÃ£o venha participar do festival de cachorro quente
do 9Âº ano!!!Dia 05/10 Ã s 10:30procure qualquer aluno do 9Âº ano ...Hummmmmm!!!

 <COMENTÃRIOS>
Issoa ai pessoal :) ajudem a gente \o

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, turma 1901...foi um sucesso!!!
Amo vcs!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-mais-educacaovenha-aproveitar.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Mais EducaÃ§Ã£o...Venha aproveitar mais da escola conosco!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Projeto mais EducaÃ§Ã£o Funciona em nossa escola atendendo aos alunos no 
contra turno, trazendo oficinas de danÃ§a, recreaÃ§Ã£o, informÃ¡tica, xadrez, 
tÃªnis de mesa e reforÃ§o escolar...veja alguns de nossos momentos...
[FOTO]

Oficina de danÃ§a
[FOTO]

Com a professora Karine
[FOTO]

DanÃ§ando na quadra!!!
[FOTO]
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Oficina de recreaÃ§Ã£o
[FOTO]

[FOTO]

Oficina de TÃªnis de mesa
[FOTO]

Oficina de InformÃ¡tica
[FOTO]

ReforÃ§o escolar com a professora Tereza
[FOTO]

[FOTO]

Tem atÃ© festa!!!Venha vocÃª tambÃ©m fazer parte do time do Mais 
EducaÃ§Ã£o...Procure o Coordenador do Projeto, Fernando!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
provas-bimestrais3-bimestre.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Provas Bimestrais...3Âº Bimestre

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AtenÃ§Ã£o Alunos!!!As provas estÃ£o chegando...
25/09 - LÃ-ngua Portuguesa26/09 - MatemÃ¡tica28/09 - CiÃªnciasDo dia 12 ao dia 
28/09 - RedaÃ§Ã£o
Fiquem atentos, estudem e faÃ§am excelentes provas!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alguns-trabalhos-lindos.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
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sexta-feira, 26 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alguns trabalhos lindos!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Releitura de Tarsila do AmaralProfessora Claudia[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Releitura de Van GoghProfessora Claudia
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

100 Anos do Bondinho PÃ£o de AÃ§ÃºcarProfessora Neuza
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns Ã s professoras Claudia (artes visuais) e Neuza (LÃ-ngua Portuguesa) e
aos alunos de nossa escola, pelos belos trabalhos produzidos!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-em-homenagem-quem-ainda-tem-muito.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 13 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa em Homenagem a quem ainda tem muito chÃ£o pela frente!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

Cinthia e Gabi...Muita Alegria na nossa festa!
[FOTO]

Terezinha...sempre com um sorriso!!!
[FOTO]

Vamos pular!!!
[FOTO]

Olhem como foi divertido!!
[FOTO]

Passando por debaixo da cordinha!!
[FOTO]

Lindooooooo
[FOTO]

[FOTO]

As PenÃ©lopes encheram o Show de Talentos de charme!!
[FOTO]

Nossos jurados
[FOTO]

Vencedor do Concurso de desenhos
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Denize e Elenita...nos bastidores mas sem descuidar de nada!!
[FOTO]

MÃ£e e filha...juntas pela nossa escola!
[FOTO]

Nossas cantoras
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

A VovÃ³ do Funk animou a festa!
Obrigada a todos que deixaram este dia mais bonito e feliz!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagem-todos-os-professores-pelo-dia.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
Uma escola viva. Local de muito trabalho e satisfaÃ§Ã£o. Escola de profissionais
maravilhosos que amam o que fazem. PPP "Saber Viver e Conviver". Nossa marca Ã© 
o respeito entre as pessoas.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Homenagem a todos os professores pelo dia 15/10PremiaÃ§Ã£o dos professores 
vencedores da Esquete do nosso blog...[FOTO]

Professor Gilberto e Professora Terezinha
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a toda a nossa equipe de professores que luta e se dedica sonhando com
um futuro digno para os nossos alunos!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Obrigado a todos os alunos que participaram da nossa enquete!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona de HistÃ³rias e Feira de Livros

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Tenda da Bruxa...Tia Elenita, Erilane e a grande elaboradora do projeto, 
Professora Claudia
[FOTO]

Tenda da Bruxa...livro "Bruxa, Bruxa, Venha a Minha Festa"
[FOTO]

Tenda da Bruxa...Erilane e Claudinha
[FOTO]

Tenda da Princesa...Livro: "AtÃ© as Princesas Soltam Pum"Aluna: ThaÃ-s
[FOTO]

Tenda da Princesa...ThaÃ-s, Elenita, Claudinha e Shayenne

[FOTO]

Tenda da Princesa...1.201 ouvindo a histÃ³ria

[FOTO]

Tenda da Bruxa...1.301 ouvindo a histÃ³ria
[FOTO]

Tenda da Princesa...Luana
[FOTO]

Tenda da Bruxa...Ana Caroline
[FOTO]

Turma da AceleraÃ§Ã£o 1 A - "Chapeuzinho Vermelho"
[FOTO]

Turma 1.501 - "A Barata Diz que Tem"
[FOTO]

Feira de Livros...Diversos...Beleza, Piadas, Moda...
[FOTO]

Página 1852



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

Feira de Livros...Poesias
[FOTO]

Feira de Livros...Romances
[FOTO]

Feira de Livros...Lendo os livros feitos por nossos alunos!
[FOTO]

[FOTO]

Equipe de direÃ§Ã£o...Elenita, Denize e Shayenne...Ralamos muuuito!
[FOTO]

Feira de Livros...Romance Policial da aluna Thallia
[FOTO]

Feira de Livros...Professor Pereira, sempre incentivando os alunos!
[FOTO]

Parceria Show!!A Escola Odilon Braga esteve conosco, expondo seus livros e 
participando da Maratona!!!Claudinha e Tania
[FOTO]

Feira de Livros...Branca de Neve, trazida pela escola Odilon, tambÃ©m contou 
histÃ³rias para os alunos!!
[FOTO]

Feira de Livros...Alunos da Odilon e seus livros
[FOTO]

ParabÃ©ns a Professora Claudia pelo sucesso do Projeto, a todos os professores 
que ajudaram a transformar nossa Maratona de histÃ³rias em uma grande festa da 
leitura, a todos os alunos que se empenharam ao confeccionar seus livros e aos 
amigos da |Escola Odilon Braga por aceitarem formar esta parceira que deu 
certo!!!Muito Obrigado!!!Equipe de direÃ§Ã£o da Escola Embaixador Barros Hurtado

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Embaixador, continue sempre vencedora! Amo muito tudo isso!
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Embaixador na Academia Brasileira de Letras

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No Ã´nibus
[FOTO]

Atividade com os atores
[FOTO]

Se divertindo
[FOTO]

[FOTO]

Acompanhados pela professora Christine de LÃ-ngua Portuguesa no palco fazendo 
atividades!!
[FOTO]

[FOTO]

Brincando e aprendendo!!
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

"Aprender Ã© a Ãºnica coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e 
nunca se arrepende." (Leonardo da Vinci)

--------------------------------------------------------------------------------
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ChÃ¡ LiterÃ¡rio da turma 1.802

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Lanche gostoso e boa leitura...nada melhor!!!
[FOTO]

Se preparando para a leitura...
[FOTO]

Com a professora Neuza de LÃ-ngua Portuguesa...
[FOTO]

E Romeu e Julieta!!!
[FOTO]

Lanchinho depois da leitura!!!
ParabÃ©ns Ã  professora Neuza por incentivar seus alunos a uma leitura prazerosa
e divertida!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-de-halloween.html

 <TÃTULO>
Saber Viver e Conviver! Embaixador B. Hurtado
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa de Halloween

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os Professores Newton e ClÃ¡udia MÃ¡rcia de LÃ-ngua Inglesa realizaram com os 
alunos da escola uma festinha de Halloween, onde os alunos vieram com suas 
fantasias e se divertiram bastante!!
[FOTO]

Preparando o Halloween...ParticipaÃ§Ã£o Especial do SecretÃ¡rio Felipe e da 
Professora Gabi
[FOTO]

Desfile de fantasias - Branca de Neve
[FOTO]

Desfile de fantasias - Policial
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Desfile de fantasias - Fantasma Camarada
[FOTO]

[FOTO]

Olha a Bruxa fazendo feitiÃ§o!!!
[FOTO]

[FOTO]

Alunos do ginÃ¡sio dando show de participaÃ§Ã£o e alegria!!!
[FOTO]

[FOTO]

Claudinha entrando no Halloween
[FOTO]

[FOTO]

JÃ©ssica de Prisioneira VascaÃ-na
[FOTO]

[FOTO]

Nosso primeiro Halloween...parabÃ©ns a todos que tornaram mais este evento 
alegre e divertido!!!

 <COMENTÃRIOS>
muito legal, parabÃ©ns pela iniciativa, trabalhar com adolescentes Ã© um grande 
desafio!
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Meu Amigo Bryan...Acelera 3

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossos alunos do Projeto Acelera 3 mostrando talentos!!![FOTO]

Esse Ã© o Bryan...
[FOTO]
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E esse Ã© o retrato do nosso amigo Bryan!!!
[FOTO]

Outros desenhos produzidos pelos alunos doAcelera 3
[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns aos professores e alunos da turma Acelera 3 pelos belos trabalhos de 
artes que produzem!!!
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
OrnamentaÃ§Ã£o
[FOTO]
Mesa das LembranÃ§as
[FOTO]
Mesa do Lanche
[FOTO]
Formandos do E.I 20
[FOTO]
Formandos do E.I 11
[FOTO]
Formandos do E.I 10[FOTO]
Formandos da Turma de AceleraÃ§Ã£o 1A

[FOTO]
Valsa e CerimÃ´nia do Anel
[FOTO]
Aluna Eliana Cantando em agradecimento Ã  Deus...Linda voz!!
[FOTO]
Professor Edson deixou seu Lindo recado aos formandos de Acelera 3
[FOTO]
ComposiÃ§Ã£o da Mesa: Diretora Denize, Adjunta Elenita, Professores...Liberato, 
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Claudinha, Reynaldo, OlÃ-via, Newton, Pereira, Carmo e Edson
[FOTO]
Palavras da DireÃ§Ã£o
[FOTO]
[FOTO]
Palavras dos Professores Liberato e Carmo
[FOTO]
Formandos da Turma 1901
[FOTO]
Formandos das Turmas 1902, Acelera 2 e Acelera 3

[FOTO]
Leitura do Juramento com a aluna Lorrane
[FOTO]
Cantando SÃ³ os Loucos Sabem em homenagem aos amigos...aluna Isabela
[FOTO]
Encerramento Lindo com o Professor Edson

ParabÃ©ns a todos os formados por mais uma etapa da vida completada...Que Deus 
conduza seus caminhos nestas novas experiÃªncias que vocÃªs viverÃ£o daqui por 
diante...Amamos vocÃªs ...e..."Qualquer dia AMIGOS voltamos a nos 
encontrar"Escola Embaixador Barros Hurtado

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\embaixadorbarroshurtado.blogspot.com.br.2013.txt
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DanÃ§ando diferentes ritmos!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana Na Embaixador!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

DanÃ§andoRitmosdiferentes
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Maquetes da Escola
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParticipaÃ§Ã£o do Bruninho
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Mesa do Juri:Newton, Alecsandro, Neuza, Pereira e Bruninho
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Aluno com mais idade!!!
[FOTO]
Uniforme dos anos 80
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

MÃºsica em homenagem Ã  Escola
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Desenho da Escola
[FOTO]

Maquetes da Escola
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Grande CampeÃ£: 1904Vice campeÃ£: 1802
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

MÃºsica em homenagem Ã  Escola
parabÃ©ns a todos os alunos de nossa escola pelo empenho e dedicaÃ§Ã£o que 
tornaram esta Gincana um sucesso!!!!
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MÃºsica em Homenagem ao aniversÃ¡rio da Escola - 1902

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

Todas as turmas fizeram mÃºsicas muito boas, pena nÃ£o termos todas filmadas!!!
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Seja Bem Vindo 2013!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Trabalhos Em Homenagem ao aniversÃ¡rio do Rio de Janeiro, da Escola e ao Dia 
Internacional da Mulher
[FOTO]

Dia Internacional da Mulher - Claudia
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Dia Internacional da Mulher - Cristiane
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

AniversÃ¡rio da Escola - Claudia
[FOTO]

AniversÃ¡rio da Escola - Neuza
[FOTO]

Rio de Janeiro - Neuza
Obrigada Professoras Claudia, Cristiane e Neuza por abrilhantarem nossa 
celebraÃ§Ã£o com trabalhos tÃ£o lindos!!!
[FOTO]

[FOTO]
Professor Pereira Dizendo algumas palavras e nos convidando a fazer uma prece 
juntos
[FOTO]

[FOTO]
Professores Neuza, Davi, Dimas, Wanderley e Alexandro[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professor Davi falando sobre a histÃ³ria do DiaInternacional da Mulher
[FOTO]

Pela manhÃ£ tambÃ©m tivemos celebraÃ§Ã£o, com palavras do professor Liberato e 
do professor Carmo, infelizmente nÃ£o conseguimos fotos...ParabÃ©ns a 
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todos...Alunos e Professores...Nossa CelebraÃ§Ã£o foi muito bonita!!!
Deixamos aqui tambÃ©m nossas oraÃ§Ãµes ao aluno Lucas Alex que partiu tÃ£o jovem
mas que estarÃ¡ sempre no coraÃ§Ã£o de todos os que o amavam...VÃ¡ com Deus, 
Lucas!!
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ThaÃ-s Ribeiro imitando o professor Pereira
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 [VÃDEO]
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TerrÃ¡rio das Turmas do 4Âº ano!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a professora Terezinha e aos alunos do 4Âº ano pelo lindo trabalho!!!
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Passeando pelo Rio de VinÃ-cius

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Alguns alunos acompanhados pelos professores Clawdia (artes) e Gilberto 
(Geografia)foram passear pelo Rio de Janeiro em lugares inspiradores da Bossa 
Nova, parte de nosso projeto deste ano: VinÃ-cius de Moraes e A MÃºsica Popular 
Brasileira de Todos os tempos...mais uma vez, nossos professores ajudando a 
tornar nosso projeto um sucesso!!![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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NJM e as manifestaÃ§Ãµes no Brasil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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Festa do dia das MÃ£es
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Festa do Dia das MÃ£es[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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CafÃ© literÃ¡rio com a turma 1804
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CafÃ© literÃ¡rio com a turma 1804

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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MUTIRÃƒO NA EMBAIXADOR
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VÃ¡rios alunos, professores e funcionÃ¡rios se reunirÃ£o para formar um mutirÃ£o
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com o objetivo de revitalizar a fachada e algumas partes da escola que foram 
pichadas ou danificadas.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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************************************************************************
<POSTAGEM>
nascemos-para-o-mundo-virtual-e.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Barcelona/5ÂªCRE
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria. 
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nascemos para o  mundo virtual e prometemos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje, 07 de janeiro de 2012, Ã© um dia especial. Nasce nosso Blog!
Esperamos contribuir para a revoluÃ§Ã£o na EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de 
Janeiro.
Sejam bem vindos!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-escola.html

 <TÃTULO>
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Escola Municipal Barcelona/5ÂªCRE
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria. 
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa Escola em 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Escola Municipal 05.14.015 Barcelona estÃ¡ localizada a Rua Gustavo Martins, 
67, no bairro de IrajÃ¡, RJ e pertence a 5Âª Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o, da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o.
No ano de 2011tÃ-nhamos as seguintes turmas:

AceleraÃ§Ã£o 226AceleraÃ§Ã£o 331PEJ 1 Bloco 121PEJ 1 Bloco 256PEJ 2 Bloco 
1102PEJ 2 Bloco 2120RealfabetizaÃ§Ã£o 2B156Âº Ano997Âº Ano1418Âº Ano1559Âº 
Ano130
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-patrono-cidade-de-barcelona.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Barcelona/5ÂªCRE
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria. 
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nosso patrono, a cidade de BARCELONA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Barcelona Ã© a maior cidade e a capital da comunidade autÃ´noma da Catalunha, no
nordeste da Espanha; Ã©, tambÃ©m, a capital da comarca de BarcelonÃ¨s e da 
provÃ-ncia de Barcelona. Ã‰ a segunda maior cidade da Espanha, apÃ³s Madrid. 
Possui uma populaÃ§Ã£o de cerca de 1 621 537 habitantes e uma Ã¡rea de 101,4 km.
A Ã¡rea urbana de Barcelona, porÃ©m, se estende alÃ©m dos limites 
administrativos da cidade e abriga uma populaÃ§Ã£o de mais de 4,2 milhÃµes de 
habitantes em uma Ã¡rea de 803 km , sendo a sexta Ã¡rea urbana mais populosa na 
UniÃ£o Europeia, apÃ³s Paris, Londres, Vale do Ruhr, Madrid e MilÃ£o. Cerca de 5
milhÃµes de pessoas vivem na Ã¡rea metropolitana de Barcelona.
Alguns dados importantes sobre nosso patrono, tÃ£o bem representado por nossa 
escola:

PaÃ-s que Pertence: Espanha
Comunidade  AutÃ´noma: Catalunha
ProvÃ-ncia:  Barcelona 
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 Data de FundaÃ§Ã£o: final do sÃ©culo I a.C

GentÃ-lico:  barcelonÃªs

PopulaÃ§Ã£o: 1,59 milhÃµes de habitantes (2007)

 Ãrea (em km): 91,4

Densidade DemogrÃ¡fica (habitantes por  km): 17.451
Principais Atividades EconÃ´micas: indÃºstria, turismo,  comÃ©rcio, finanÃ§as e 
construÃ§Ã£o civil
Temperatura mÃ©dia anual: 15  C
Clima: mediterrÃ¢neo Ãºmido
Pontos TurÃ-sticos e Culturais:

- Museu Nacional de Arte da Catalunha

- La Rambla (rua  turÃ-stica)

- Grande Teatro do Liceu

- Monumento a ColÃ³n

- PalÃ¡cio da  MÃºsica CatalÃ£

- Parque GÃ¼ell

- Catedral de Barcelona (estilo  gÃ³tico)

- Templo ExpiatÃ³rio da Sagrada FamÃ-lia

- Casa MilÃ 

- Museu  Picasso

- Estadi OlÃ-mpic LluÃ-s Companys

- Torre de Collserola

[FOTO]
Cidade de Barcelona

Bandeira de Barcelona

BrasÃ£o de Barcelona

[FOTO]
Templo Expiatorio da Sagrada Familia

[FOTO]
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MareMagnum, um centro comercial de grandes dimensÃµes 

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcalouste.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
um-sonho-quase-realizado_23.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Um sonho quase realizado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nada melhor do que a concretizaÃ§Ã£o de um sonho para inaugurar o nosso blog!

Desde  2006 que esperamos, ansiosamente, pela construÃ§Ã£o da nossa quadra.  
Foram tempos de privaÃ§Ãµes: aulas de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica em sala, falta de  
espaÃ§o para a realizaÃ§Ã£o de atividades esportivas ou eventos culturais,  etc.

Vamos aos sofridos passos... 
ANTES
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 DEPOIS

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Enfim este sonho estÃ¡ prestes a se concretizar! Falta pouco tempo!Aguardem 
notÃ-cias e fotos!

 <COMENTÃRIOS>
PARABÃ‰NS PELA INICIATIVA!
ADORO QUANDO VEJO CADA VEZ MAIS BLOGS EM NOSSA CRE, AFINAL TRABALHO BONITO E DE 
QUALIDADE TEMOS MESMO QUE COMPARTILHAR!

GRANDE ABRAÃ‡O PRA TODA EQUIPE!
RUTE ALBANITA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atividades-da-turma-8901-autonomia.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Turma 8901 - Autonomia Carioca

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CafÃ© da manhÃ£ - dia 31 de marÃ§o com a presenÃ§a da professora Isabela.
[FOTO]

Dia 7 de abril - ApresentaÃ§Ã£o de trabalho de uma das equipes da turma
[FOTO]
Thalia segura o cartaz[FOTO]
Manoel Ã© o leitor[FOTO]
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Ã‰rica lÃª o trabalho
27 de maio - CafÃ© da manhÃ£ com a presenÃ§a das professoras Maria de FÃ¡tima, 
Rita e Claudia

[FOTO]
MÂª de FÃ¡tima Ã  esquerda, Rita no meio

e ClÃ¡udia Ã  direita[FOTO]
MÂª de FÃ¡tima e as meninas

superpoderosas
[FOTO]
Alunos saboreando o farto cafÃ©

19 de abril - primeira visita da professora GlÃ³ria e do professor Fernando

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-cultural-ao-zoologico.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 19 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio Cultural ao ZoolÃ³gico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Evento realizado dia 07 de Junho de 2011, com as turmas de 7Âº ano.
ParticipaÃ§Ã£o das professoras de primeiro segmento, Fabiana e Celma; de segundo
segmento, Patricia, de PortuguÃªs, e ThaÃ-s, de CiÃªncias; apoio Ã  direÃ§Ã£o, 
Zelma; e diretora, Karla.
Uma atividade extraclasse para sairmos do ambiente de sala de aula, porÃ©m 
tambÃ©m para estudos dos animais.

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeira-reuniao-anual-de-responsaveis.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 6 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de responsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

No sÃ¡bado, 21 de maio, ocorreu a primeira reuniÃ£o anual de responsÃ¡veis. 
Estavam presentes 188 responsÃ¡veis.A pauta foi a seguinte:ApresentaÃ§Ã£o da 
equipe de direÃ§Ã£o da U. E.;ImportÃ¢ncia da famÃ-lia no sucesso escolar;CartÃ£o
FamÃ-lia Carioca;Bolsa FamÃ-lia;Regimento Escolar e ResoluÃ§Ãµes;HorÃ¡rio e 
Funcionamento da Secretaria;VisÃ£o PedagÃ³gica e entrega de boletins.
[FOTO]

Esse primeiro contato com os responsÃ¡veis foi proveitoso e importante para que 
eles tomassem ciÃªncia das mudanÃ§as ocorridas na U. E. [FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-dia-divertidissimo.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
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dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 5 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Hoje Ã© dia de  circo...Oba!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 [VÃDEO]

Na sexta-feira, dia 25 de maio de 2011, as turmas do 1Âº, 2Âº e 6Âº ano foram ao
"UNICIRCO Marcos Frota", na Quinta da Boa Vista, para assistirem ao "EspetÃ¡culo
TrapÃ©zio: o incrÃ-vel voo dos pÃ¡ssaros".Os alunos estavam muito 
empolgados!Quando o espetÃ¡culo comeÃ§ou, todos se concentraram e dedicaram 
muita atenÃ§Ã£o a cada apresentaÃ§Ã£o.Um dos nossos alunos se voluntariou a ir 
ao picadeiro participar do nÃºmero do palhaÃ§o.Desta forma, nossa escola marcou 
presenÃ§a em uma tarde especial.Foi um dia inesquecÃ-vel. Os alunos riram, 
brincaram e interagiram com o espetÃ¡culo.Havia trapezistas, palhaÃ§os e 
acrobatas.SÃ£o passeios desse tipo que mostram Ã s crianÃ§as e adolescentes como
o mundo do circo Ã© fascinante, mÃ¡gico e atraente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertura-da-maratona-erico-verissimo.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Abertura da Maratona Escolar Ã‰rico VerÃ-ssimo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 12 de julho de 2011, na Academia Brasileira de letras, aconteceu a 
abertura da Maratona Escolar Ã‰rico VerÃ-ssimo.Fizeram parte da mesa a 
SubsecretÃ¡ria de Ensino Helena Bomeny e os AcadÃªmicos Arnaldo Niskier e Carlos
Nejar.
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Foi um encontro agradabilÃ-ssimo, pois a vida e a obra desse grande escritor foi
evidenciada.

[FOTO]
Ã‰rico VerÃ-ssimo

Ã‰rico Lopes VerÃ-ssimo nasceu em Cruz Alta, em 1905 e faleceu em Porto Alegre, 
em 1975. Concluiu o 1Âº grau (antigo ginÃ¡sio) em Porto Alegre. De volta a sua 
cidade natal, empregou-se no comÃ©rcio, foi bancÃ¡rio e sÃ³cio de uma farmÃ¡cia.
Em 1930, transferiu-se para Porto Alegre, onde, depois de trabalhar algum tempo 
como desenhista e de publicar alguns contos na imprensa local, empregou-se na 
Editora Globo como secretÃ¡rio do Departamento Editorial. Viajou duas vezes aos 
Estados Unidos, onde ministrou cursos de literatura brasileira.

OBRAS
Romance: Clarissa(1933); Caminhos cruzados(1935); MÃºsica ao longe(1935); Um 
lugar ao sol(1936); Olhai os lÃ-rios do campo(1938); Saga(1940); O resto Ã© 
silÃªncio(1942); O tempo e o vento: I - O continente(1948), II - O 
retrato(1951), III - O arquipÃ©lago(1961); O senhor embaixador(1965); O 
prisioneiro(1967); Incidente em Antares(1971).
Conto e novela: Fantoches(1932); Noite(1942).
MemÃ³rias: Solo de clarineta I(1973); Solo de clarineta II(1975).
Publicou ainda vÃ¡rias obras de ficÃ§Ã£o didÃ¡tica e literatura infantil, alÃ©m 
de narrativas de viagens.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arraia-do-peja.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ArraiÃ¡ do PEJA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A festa julina do PEJA aconteceu no dia 20 de junho. Foi uma noite muito 
animada, com danÃ§as, brincadeiras e comidas tÃ-picas.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-cultural-cidade-de-pedro.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio Cultural Ã  cidade de Pedro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 28 de junho, as turmas de Projeto foram conhecer a cidade de PetrÃ³polis.
Os alunos ficaram encantados com o interior do Museu Imperial, os pertences da 
FamÃ-lia Imperial, o 14 Bis e a Casa de Santos Dumont.

Ter contato com a HistÃ³ria do Brasil "in loco" Ã© fascinante e estimulante.

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segunda-reuniao-de-responsaveis.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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2Âª ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

No sÃ¡bado, 6 de agosto, ocorreu a reuniÃ£o de responsÃ¡veis referente ao 
segundo bimestre.Foram tratados os seguintes assuntos:

- Entrega de boletins e anÃ¡lise dos resultados;

- Esclarecimentos Ã  comunidade sobre a falta de porteiro;

- FunÃ§Ãµes do agente educador;

- Respeito aos horÃ¡rios de entrada e saÃ-da;

- Leis de Diretrizes e Bases e Regimento Escolar;

- Programa CartÃ£o FamÃ-lia Carioca;

- HorÃ¡rio de atendimento de Secretaria.

[FOTO]

Um dos pontos positivos da reuniÃ£o foi o estreitamento entre FamÃ-lia e Escola.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-do-peja-exposicao-africa.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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 Visita do PEJA Ã  ExposiÃ§Ã£o Ãfrica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 4 de agosto, apÃ³s estudarmos o ciclo da cana-de-aÃ§Ãºcar e a escravidÃ£o
no Brasil na sala de aula, visitamos o Centro de Artes Calouste Gulbenkian para 

 prestigiar a exposiÃ§Ã£o Ãfrica.

Pudemos observar nas peÃ§as, fotos e formas as contribuiÃ§Ãµes trazidas pelos 
negros e que deram forma Ã  cultura afro-brasileira. Ao final da exposiÃ§Ã£o, 
fomos brindados com a apresentaÃ§Ã£o de um grupo musical e apreciamos canÃ§Ãµes 
dos mais variados ritmos brasileiros (samba, bossa nova e mpb).

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-anual-dos-professores-de-sala.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Encontro Anual dos Professores de Sala de Leitura e BibliotecÃ¡rios

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 24 de novembro, realizou-se no Museu da RepÃºblica, durante a "Primavera 
dos livros 2011", oEncontro Anual dos Professores de Sala de Leitura e 
BibliotecÃ¡rios. Foi um dia festivo e repleto de atividades em que o estÃ-mulo 
Ã  leitura esteve sempre presente.

[FOTO]

Pela manhÃ£ houve a abertura do encontro em que esteve presente a SecretÃ¡ria de
EducaÃ§Ã£o da Cidade do Rio de Janeiro, ClÃ¡udia Costin, e a palestra com Elaine
Maritza, editora, professora e especialista em Literatura Brasileira, Infantil e
Juvenil.

JÃ¡ Ã  tarde, ocorreram Salas temÃ¡ticas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
expopeja-regional-da-1-cre_13.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EXPOPEJA REGIONAL DA PRIMEIRA CRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
"No dia 30 de setembro, nossa escola teve o prazer de sediar a EXPOPEJA REGIONAL
DA PRIMEIRA CRE.

As Escolas participantes expuseram vÃ¡rios trabalhos de seus alunos do PEJA, 
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todos com muita criatividade, conteÃºdo e beleza.

Foi um momento de integraÃ§Ã£o entre as Escolas GonÃ§alves Dias, Orlando Villas 
Boas, RivadÃ¡via Correa, Ciep JosÃ© Pedro Varela, Ciep Henfil e Ciep 01.02.504 
Av. dos Desfiles.

Fomos a anfitriÃ£ desse evento com muita satisfaÃ§Ã£o e orgulho."

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-do-peja-ii_06.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura do PEJA II

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

"No MÃªs de setembro mais uma turma do PEJA II concluiu o curso. A solenidade de
Formatura ocorreu na prÃ³pria Escola e foi um momento de grande alegria e 
emoÃ§Ã£o todos os alunos, pois toda formatura Ã© fruto de muito esforÃ§o e 
abdicaÃ§Ã£o. Professores, funcionÃ¡rios e familiares presentes homenagearam os 
formandos que agradeceram a todos. ApÃ³s, tivemos uma confraternizaÃ§Ã£o com 
gostosos salgadinhos, doces e bolos. ParabÃ©ns e Felicidades aos formandos e 
nunca desistam de seus sonhos! Prossigam!!!"

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premiacao-do-projeto-poesia-na-escola.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PremiaÃ§Ã£o do  Projeto Poesia na Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Nesta sexta-feira (dia 25), 100 alunos e 100 professores e funcionÃ¡rios das 
escolas da Prefeitura do Rio foram agraciados com a premiaÃ§Ã£o pelo projeto 
Poesia na Escola, na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro.

Entre os 100 professores e funcionÃ¡rios premiados, estavam presentes dois 
professores de nossa Unidade Escolar.

Ã‰ com grande alegria e satisfaÃ§Ã£o que apresentamos os professores e suas 
respectivas poesias:

[FOTO]
Maria de FÃ¡tima, profÂª Regente de Sala de Leitura
Hoje
Hoje,Eu quero acordar e presenciarO nascer de um novo mundo.
Hoje,Quero poder olhar para frenteE saber que o meu presente terÃ¡ um futuro.
Hoje,Quero poder achar a soluÃ§Ã£oPara os males do mundo.
HojeQuero ver o jornal na TVE poder ficar felizDe ver que as notÃ-cias nÃ£oFalam
em guerra e medo.
HojeQuero poder encher de esperanÃ§a O coraÃ§Ã£o de uma crianÃ§a.
HojeQuero fazer parteDe uma populaÃ§Ã£o que batalhouPela pazPelo amorE pela 
vida.
HojeSÃ³ hoje,Espero que minhas palavrasNÃ£o tenham sido ditas em vÃ£oE que 
possamos entenderQue o futuro do mundoEstÃ¡ em nossas mÃ£os.
Maria de FÃ¡tima Rodrigues dos SantosProfessor I LÃ-ngua PortuguesaE. M. 
01.02.005 Calouste Gulbenkian

[FOTO]
Jorge AndrÃ©, profÂº de Geografia

Hoje, tentarei fazer diferente...
CanÃ§Ãµes me inspiramSÃ³ que no silÃªncioRevelo meus segredosNÃ£o Ã© fÃ¡cil 
escreverSobre o que sintoE expressar, sem errosTodos os meus sentimentosEssa 
teia de sensaÃ§ÃµesQue vÃ£o do amor incontesteAo desamparo que corrÃ³iMinha alma
confusa.
Queria te amar assimEm doses homeopÃ¡ticasTim-tim por tim-timTodos os dias da 
vidaPorÃ©m, eu te tenho todaE de uma vez somenteE quero te sorverMesclando 
nossos corposNossas peles morenasDesejosas dos nossos desejos.
NÃ£o queria te amarNÃ£o desta maneiraOu queria, jÃ¡ nem seiMas vivo essa 
vidaAgora, com intensidadePois viver Ã© raridadeOs segundos passamE restam 
lembranÃ§asAs ruins, vou esquecendoAs boas, vou reinventandoE sigo, sim, 
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tentandoSinto-me melhorE nÃ£o temo o futuroPois vocÃª pode estar neleE este Ã© o
meu maior sonhoMinha maior realizaÃ§Ã£o.

Jorge AndrÃ© Rodrigues de OliveiraProfessor I GeografiaE. M. 01.02.005 Calouste 
Gulbenkian

[FOTO]

FelicitaÃ§Ãµes aos nossos queridos professores!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
terceira-reuniao-de-responsaveis_06.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

3Âª ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

" Aconteceu no dia 08 de outubro a ReuniÃ£o de Pais de toda a Rede Municipal de 
Ensino da Cidade do Rio de Janeiro.Em nossa Escola, foi mais uma oportunidade de
integraÃ§Ã£o Escola X FamÃ-lia. Contamos com a presenÃ§a de 134 pais e 
responsÃ¡veis que receberam os boletins de seus filhos e esclarecimentos acerca 
do desempenho deles. TambÃ©m foram abordadas questÃµes do cotidiano da Escola, 
como o respeito aos horÃ¡rios de entrada e saÃ-da dos turnos, assiduidade dos 
alunos e uso do uniforme.A Campanha de combate Ã  Dengue, o Programa CartÃ£o 
FamÃ-lia Carioca e o BenefÃ-cio Bolsa FamÃ-lia, assim como o Programa Mais 
EducaÃ§Ã£o, foram esclarecidos e informada a necessidade de comprometimento de 
todos com os respectivos Programas Sociais e Educacionais do Governo Federal e 
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro."
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<POSTAGEM>
blog-post.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeiro CartÃ£o de Natal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sempre gostei de criar imagens e gifs. Com a oportunidade de mostrar os 
trabalhos de professores e alunos dessa Unidade Escolar, resolvi expÃ´-los. Esse
Ã© o primeiro de muitos que virÃ£o. Espero que gostem!
(Maria de FÃ¡tima, professora regente da Sala de Leitura)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-da-turma-8901.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura da turma 8901

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Na sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 aconteceu a formatura da turma 8901. 
Nesta grande data o professor Delfim, regente da turma, fez um breve discurso.
"Bom dia para todos! Finalmente chegou o grande dia, tÃ£o aguardado desde o 
inÃ-cio. Nem parece que tantos meses se passaram. Nenhum de vocÃªs sairÃ¡ deste 
projeto da maneira como comeÃ§ou. A forma de estudar, a disposiÃ§Ã£o das mesas e
cadeiras, teleaulas... tudo foi muito diferente. Esta Ã© uma turma que ficarÃ¡ 
na minha memÃ³ria para sempre, pois juntos passamos muitos momentos bons, 
incluindo uma grande viagem para PetrÃ³polis, que foi muito prazerosa. 
.........................Deixo aqui uma mensagem final: Nunca deixem de 
acreditar em vocÃªs mesmos. EstÃ¡ provado com este momento, que vocÃªs podem 
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alcanÃ§ar o que desejam, basta trabalhar para que as coisas aconteÃ§am e 
acreditar que isso Ã© possÃ-vel. No ano que vem, o Ensino MÃ©dio serÃ¡ de 
trabalho ainda mais difÃ-cil, mas nÃ£o desistam! Insistam e todos os obstÃ¡culos
serÃ£o ultrapassados.
ParabÃ©ns e obrigado, 8901!"

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-das-turmas-1901-e-1902.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 23 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura das turmas 1901 e 1902

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Na manhÃ£ da quarta-feira, 21 de dezembro de 2011, aconteceu a bela formatura do
9Âº ano. Os alunos estavam muito felizes.

 [VÃDEO]

VocÃªs, jovens, conseguiram ultrapassar mais uma etapa de suas vidas. Muitas 
ainda virÃ£o! NÃ£o desistam de lutar pelos seus sonhos, sempre com muita 
dignidade, honestidade e trabalho, pois nada Ã© conseguido sem luta e 
perseveranÃ§a.
ParabÃ©ns a todos e sucesso sempre!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mensagem-de-fim-de-ano.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
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sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mensagem de Fim de Ano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
2011 foi um ano de muitas lutas, contudoas realizaÃ§Ãµes foram muito maiores.Que
toda a comunidade de nossa unidade escolar tenha um Natal harmonioso, feliz e de
paz!

 [VÃDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
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************************************************************************
<POSTAGEM>
palestra-sobre-planejamento.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre Planejamento

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 03 de fevereiro (sexta-feira), recebemos honradamente a psicÃ³loga e 
pedagoga Maria Luiza F. ValladÃ£o, professora lotada na Secretaria de 
EducaÃ§Ã£o, que nos agraciou com uma importante palestra sobre Projeto PolÃ-tico
PedagÃ³gico.[FOTO]
Diretoras Karla e Zelma e a profÂª Maria Luiza ao centroNessa ocasiÃ£o, o corpo 
docente tambÃ©m conheceu a nova Coordenadora PedagÃ³gica profÂª Selma Russo 
Azevedo e a Orientadora Educacional profÂª Araceli Atan.Foi um dia proveitoso, 
pois houve apreensÃ£o de conhecimentos, informaÃ§Ãµes e confraternizaÃ§Ã£o.
[FOTO]
Diretoras, professoras Maria Luiza, Araceli e Selma

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
retorno-dos-docentes.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Retorno do Corpo Docente

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Diretora adjunta Zelma[FOTO]
Diretora geral Karla

Nesta quarta-feira (01/02/2012), ocorreu o retorno do nosso corpo docente. A 
diretora geral Karla e sua adjunta Zelma apresentaram o plano de metas para o 
triÃªnio 2012/2014 e fizeram uma explanaÃ§Ã£o sobre o que foi feito de melhorias
na parte fÃ-sica da unidade para melhor acolher professores, alunos e 
funcionÃ¡rios.Foi um momento para reflexÃ£o e sugestÃµes.O ano de 2012 comeÃ§ou 
com Ã³timas perspectivas e esperamos que todas sejam realizadas.
[FOTO]

[FOTO]
Corpo docente[FOTO]
Corpo docente
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2012-marca-o-centenario-do-nascimento.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

2012 marca o centenÃ¡rio do nascimento de Jorge Amado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Jornalista, romancista e memorialista, Jorge Amado tornou-se escritor 
profissional e viveu exclusivamente dos diretos autorais de seus livros. Estreou
na Literatura em 1930, com a publicaÃ§Ã£o da novela Lenita, escrita em 
colaboraÃ§Ã£o com Dias da Costa e Ã‰dison Carneiro. Seus livros, escritos ao 
longo de 36 anos (1941 a 1977) foram publicados em 52 paÃ-ses e traduzidos para 
48 idiomas e dialetos. Muitos deles foram adaptados para o cinema, o rÃ¡dio, a 
televisÃ£o, bem como para histÃ³rias em quadrinhos, nÃ£o apenas no Brasil, mas 
tambÃ©m em Portugal, FranÃ§a, Argentina, SuÃ©cia, Alemanha, PolÃ´nia, ItÃ¡lia, 
Estados Unidos e TchecoslovÃ¡quia.
 Autor de clÃ¡ssicos da Literatura brasileira, como Dona Flor e seus dois 
maridos, O paÃ-s do carnaval, CapitÃ£es de areia, Gabriela Cravo e Canela, Bahia
de Todos os Santos, Tenda dos milagres, Teresa Batista cansada de guerra, entre 
muitos outros, Jorge Amado nasceu na Fazenda AuricÃ-dia, em Ferradas, Itabuna, 
Bahia, no dia 10 de agosto de 1912. Faleceu no dia 6 de agosto de 2001 na cidade
de Salvador, Bahia.
O centenÃ¡rio de Jorge Amado nos dÃ¡ uma excelente oportunidade para fazer uma 
releitura de sua obra.

Que tal lermos algumas de suas obras?

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
Literatura Infantil
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
22-de-marco-dia-mundial-da-agua.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 22 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 22 de marÃ§o    -    DIA MUNDIAL DA ÃGUA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Nesta quinta-feira, 22 de marÃ§o, Ã© comemorado em todo o mundo o Dia 
 Internacional da Ãgua. O dia foi instituÃ-do pela ONU no ano de 1993 como forma 

de alertar e conscientizar a humanidade sobre a importÃ¢ncia da conservaÃ§Ã£o e 
proteÃ§Ã£o da Ã¡gua, fontes e suprimentos de Ã¡gua potÃ¡vel. Em 2012, o tema da 

 ONU para comemorar o dia Ã© SeguranÃ§a da Ãgua e da Comida, com a preocupaÃ§Ã£o 
voltada para o aumento da populaÃ§Ã£o e a falta de recursos. Que a celebraÃ§Ã£o 
deste dia venha acompanhada da reflexÃ£o sobre os desafios do desenvolvimento 
sustentÃ¡vel e sobre as aÃ§Ãµes que cada um pode fazer para evitar o 
desperdÃ-cio deste que Ã© o mais fundamental e importante bem natural do 
planeta.

[FOTO]
[FOTO]

 A comemoraÃ§Ã£o do Dia Mundial da Ãgua traz um alerta: prevÃª-se que, em 2050, 2
bilhÃµes de pessoas sofrerÃ£o com a escassez de recursos hÃ-dricos. Dados da ONU
mostram que apenas 3% de toda a Ã¡gua terrestre Ã© prÃ³pria para consumo.A Ã¡gua
Ã© o elemento que deu origem e sustenta a vida no planeta Terra. Sem a Ã¡gua, 
nenhuma espÃ©cie vegetal ou animal, incluindo o homem, sobreviveria. Cerca de 
70% de nossa alimentaÃ§Ã£o e de nosso prÃ³prio corpo sÃ£o constituÃ-dos por 
Ã¡gua. Mais da metade de todas as espÃ©cies de animais e plantas do mundo Ã© 
aquÃ¡tica.Os oceanos, os mares, as geleiras, as neves, os lagos e os rios cobrem
aproximadamente dois terÃ§os da superfÃ-cie da Terra. Os cientistas calculam o 
seu volume total em 1,42 bilhÃµes de km, cuja maior parte (95,1%) estÃ¡ composta
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pelas Ã¡guas salgadas dos mares e oceanos.Os 4,9% restantes constituem-se de 
Ã¡gua doce, distribuÃ-da entre as geleiras polares, que ocupam 97% desse 
precioso volume; e a Ã¡gua na forma lÃ-quida, disponÃ-vel para o nosso uso, cujo
volume Ã© estimado em pouco mais de 2 milhÃµes de km. Assim, 99,9% das Ã¡guas de
nosso planeta sÃ£o Ã¡guas salgadas ou permanentemente congeladas.

[FOTO]

Mas como devemos comemorar esta importante data? NÃ£o sÃ³ neste dia, mas tambÃ©m
nos outros 364 dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia-a-dia que 
colaborem para a preservaÃ§Ã£o e economia deste bem natural. SugestÃµes nÃ£o 
faltam: nÃ£o jogar lixo nosriose lagos; economizar Ã¡gua nas atividades 
cotidianas (banho, escovaÃ§Ã£o de dentes, lavagem de louÃ§as etc); reutilizar a 
Ã¡gua em diversas situaÃ§Ãµes; respeitar as regiÃµes de mananciais e divulgar 
ideias ecolÃ³gicas para amigos, parentes e outras pessoas.Para refletir:
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pascoa-para-as-criancas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A PÃ¡scoa para as crianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Qual Ã© o significado da PÃ¡scoa?

Os historiadores contam que a celebraÃ§Ã£o da PÃ¡scoa era feita desde a 
antiguidade, principalmente pelos povos europeus, mas com o objetivo de 
comemorar a entrada da primavera, que representava e ainda representa uma 
estaÃ§Ã£o que traz vida e a possibilidade de plantio e colheita de alimento.

Com o passar dos anos passou a ter significaÃ§Ãµes religiosas, com 
interpretaÃ§Ãµes diferentes dependendo da religiÃ£o.

Para os cristÃ£os, a PÃ¡scoa celebra a ressurreiÃ§Ã£o de Jesus Cristo. Depois de

Página 1892



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu, atÃ©
sua ressurreiÃ§Ã£o, quando seu espÃ-rito e seu corpo foram reunificados.

SÃ-mbolos da PÃ¡scoa

HÃ¡ sÃ-mbolos que representam a PÃ¡scoa e sÃ£o muito tradicionais...

O primeiro, sem dÃºvida Ã© o ovo de PÃ¡scoa, que simboliza vida nova ou o 
comeÃ§o da vida, por isso eram oferecidos aos familiares e amigos nesta Ã©poca. 
Antigamente nÃ£o existiam ovos de chocolate, entÃ£o usava-se ovos cozidos e 
depois decorados. Essa tradiÃ§Ã£o continua em muitos paÃ-ses atÃ© hoje, mas... 
Depois de 1830, quando surgiram as primeiras fÃ¡bricas de chocolate na 
Inglaterra, essa tradiÃ§Ã£o ganhou outro sabor e

os ovos passaram a ser de chocolate. Sem dÃºvida Ã© uma delÃ-cia!!!

O coelho da PÃ¡scoa Ã© uma celebridade nesta Ã©poca, principalmente para as 
crianÃ§as. O coelho tem grande facilidade para procriar e lembra a fecundidade 
da palavra de palavra de Deus entre os povos.

A colomba pascal tem o formato da "pomba da paz" que significa a vinda do 
EspÃ-rito Santo. Conta a lenda que este sÃ-mbolo surgiu na vila de Pavia, na 
ItÃ¡lia, onde um confeiteiro teria evitado a invasÃ£o da vila oferecendo este 
agrado ao rei, mantendo assim a paz no local. 

[FOTO]

Como essa data para as crianÃ§as Ã© muito festiva e alegre, selecionamos algumas
atividades para trabalharmos com esse tema:
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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2-de-abril-dia-internacional-do-livro.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

2 de abril - Dia Internacional do livro Infanto-Juvenil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Hans Christian AndersenHoje comemora-se o dia internacional do livro 
infanto-juvenil. Ele foi criado em homenagem ao escritor dinamarquÃªs Hans 
Christian Andersen, que nasceu no dia 2 de abril de 1805. Quem nunca ouviu ou 
leu as histÃ³rias criadas por ele? "O Patinho Feio", "O Soldadinho de Chumbo", 
"A Pequena Sereia", entre tantas outras?

Pode-se dizer que Andersen Ã© um dos pais da Literatura infanto- juvenil. No 
Brasil, o pai da literatura infantil Ã©Monteiro Lobato e sua grande obra Ã© "O 
sÃ-tio do pica-pau amarelo".
[FOTO]
Monteiro Lobato

Em homenagem a Andersen, foi criado PrÃªmio Hans Christian Andersen , que 
acontece a cada 2 anos. JÃ¡ tivemos a felicidade de termos duas grandes 
escritoras brasileiras contempladas: Lygia Bojunga e Ana Maria Machado pelo 
conjunto de suas obras. Este ano, um escritor britÃ¢nico foi o vencedor, David 
Almond.

[FOTO]
Lygia Bojunga

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Ana MÂª Machado e seus eleitores
Veja agora um vÃ-deo sobre Ana Maria Machado e um de seus livros "Menina do 
laÃ§o de fita".

 [VÃDEO]

Aproveitem crianÃ§as e jovens para lerem sempre mais e viajarem no mundo da 
imaginaÃ§Ã£o...
[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡, fiquei muito feliz em encontrar este blog. Estudei no Calouste (ainda no 
Centro de Artes), depois jÃ¡ no prÃ©dio da escola de 1992 atÃ© 1995 quando me 
formei na antiga 8Âª sÃ©rie e saÃ- para fazer o ensino mÃ©dio. Hoje sou 
Professora de Artes Visuais no MunicÃ-pio do Rio (tambÃ©m na 1Âª CRE). Sou grata
Ã  escola e a professora Maria Carmem que me inspirou em escolher minha 
profissÃ£o. Gostaria de saber notÃ-cias sobre os professores da Ã©poca: Maria 
Carmem (HistÃ³ria da Arte), Carlos Henrique (ciÃªncias), Madalena (HistÃ³ria)...
JÃ¡ devem estar aposentados. Obrigada, Beijos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
abertura-da-14-edicao-do-salao-fnlij-do.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Abertura da 14Âª EdiÃ§Ã£o do SalÃ£o FNLIJ do Livro para CrianÃ§as e Jovens -  
2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

18 de abril de 2012, quarta-feira (Dia de Monteiro Lobato), aconteceu a abertura
do SalÃ£o do Livro, no Centro de ConvenÃ§Ãµes SulamÃ©rica. Sendo o dia dedicado,
exclusivamente, para o professor, houve a palestra com a escritora e 
especialista na obra de Lobato, Socorro Acioli.
[FOTO]
Escritora Socorro Acioli
A escritora declarou que uma das estratÃ©gias de Monteiro Lobato para formar 
leitores foi exemplificar, com suas personagens, que tipo de leitura ele 
considerava ideal.

ApÃ³s a importante palestra, nÃ³s, professores, visitamos o SalÃ£o para 
conhecermos as editoras expositoras, os estandes institucionais, os espaÃ§os de 
atividades, as exposiÃ§Ãµes e as novidades do mercado editorial.

A SME/GME tem um stand para expor os trabalhos de alunos de todas as CREs. A 
nossa Unidade enviou trabalhos de alunos do 2Âº segmento. O tema proposto foi 
"OperaÃ§Ã£o Fora Preconceito na Escola; Eu apoio".
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[FOTO]

Ficamos contentÃ-ssimos ao vermos entre os trabalhos expostos, o de nossos 
alunos. Ei-lo:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

ParabÃ©ns a todos os alunos que participaram do trabalho.
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<POSTAGEM>
primeiro-centro-de-estudos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 22 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Primeiro Centro de Estudos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Diretora Karla[FOTO]
Cooordenadora Selma[FOTO]
Corpo Docente

No dia 25 de abril (quarta-feira) ocorreu o 1Âº Centro de Estudos da Unidade. A 
diretora e todo o corpo da direÃ§Ã£o falaram sobre a situaÃ§Ã£o da escola, seja 
no Ã¢mbito administrativo e educacional. Foram colocadas estratÃ©gias para 
melhorar o desempenho da escola. O corpo docente pÃ´de expor sua opiniÃ£o e 
experiÃªncia em sala de aula. Na Ãºltima parte do encontro, os professores 
reuniram-se por Ã¡reas afins e fizeram um plano de aÃ§Ã£o para a melhoria dos 
resultados de nossa Unidade.
Foi um encontro proveitoso na medida em que direÃ§Ã£o e corpo docente mostraram 
empenho e motivaÃ§Ã£o para que o ano de 2012 seja benÃ©fico e de realizaÃ§Ãµes.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fundacao-mudes-na-calouste.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FundaÃ§Ã£o Mudes na Calouste

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Mais
uma parceria trazida pelo PROINAPE no primeiro bimestre. A Mudes (FundaÃ§Ã£o 
Movimento UniversitÃ¡rio de Desenvolvimento EconÃ´mico e Social)ministrou 
oficinas
sobre a inserÃ§Ã£o do jovem no mercado de trabalho nas turmas 8801 e 8302 com
discussÃ£o sobre a fÃ¡bula A Cigarra e a Formiga e a culminÃ¢ncia com um jÃºri
simulado. A FundaÃ§Ã£o Mudes tambÃ©m ofereceu cursos gratuitos aos alunos com
enfoque na lei do jovem , no qual alguns alunos da Calouste jÃ¡ foram
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inseridos.

[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
premiacao-concurso-folha-dirigida-2011.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PremiaÃ§Ã£o do Concurso de RedaÃ§Ã£o da Folha Dirigida 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 25 de maio (sexta-feira) aconteceu, no Clube de Engenharia, a PremiaÃ§Ã£o
do Concurso de RedaÃ§Ã£o da Folha Dirigida 2011. Ficamos felicÃ-ssimos, pois 
duas ex-alunas de nossa Unidade estavam entre os alunos premiados. As alunas 
sÃ£o Tamiris Henrique da Silva e Brenda Mendes dos Santos (ambas da turma 1902).

A Brenda foi premiada com o texto "Parvana - Uma afegÃ£ guerreira". JÃ¡ a 
Tamiris foi agraciada com o texto "Um jovem guerreiro". A aluna Brenda nÃ£o 
pÃ´de comparecer, contudo Tamiris confirmou sua presenÃ§a e ficou contentÃ-ssima
com o evento. AlÃ©m da Tamiris, tambÃ©m esteve presente a professora orientadora
Maria de FÃ¡tima R. dos Santos (regente da sala de leitura).

[FOTO]
Apresentadora[FOTO]
MÃºsico
[FOTO]
Aluna Tamires Henrique da SilvaFoi um belo dia para ambas.O show musical foi 
emocionante e empolgante! Enfim, uma tarde inesquecÃ-vel!
[FOTO]
ProfÂª MÂª de FÃ¡tima e Tamiris
Nesta data, foi divulgado o tema para o projeto RedaÃ§Ã£o 2012 da Folha 
Dirigida. O tema Ã© "RIO - ESCOLA SEM PRECONCEITO".[FOTO]

Agora, queridos alunos, esperamos que vocÃªs, tambÃ©m, faÃ§am belos textos e 
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estejam na prÃ³xima premiaÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeiro-conselho-de-classe.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 9 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeiro Conselho de Classe

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia, 24 de maio (quinta-feira) ocorreu o 1Âº COC de nossa Unidade. Foi um dia
para apresentaÃ§Ã£o de resultados, reflexÃµes e, principalmente, metas e 
estratÃ©gias para uma melhoria dos resultados no 2Âº bimestre.
DireÃ§Ã£o, coordenaÃ§Ã£o e corpo docente mostraram-se empenhados para que haja 
uma melhoria no resultado de nosso corpo discente.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
proinape-na-calouste-oficinas-sobre.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROINAPE  na Calouste - Oficinas sobre Bullying

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

As oficinas sobre Bullying realizadas com as turmas
Acelera, Realfa e 1603 peloPROINAPE - PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE
APOIO Ã€S ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO foram realizadas no 1Âº bimestre.As 
atividades
possibilitaram reflexÃ£o em torno do tema. Foram dois encontros em cada turma e,
ao final, os alunos produziram cartazes, textos, mÃºsica e encenaÃ§Ã£o. AtravÃ©s
desta atividade os alunos tomaram conhecimento de situaÃ§Ãµes desconhecidas de
muitos deles relacionadas ao bullying, ampliando, assim, o conhecimento sobre o
tema.

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
encontro-com-ana-maria-machado.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Encontro com Ana Maria Machado

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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No dia 20 de agosto (segunda-feira) aconteceu no Centro de ConvenÃ§Ãµes 
Sul-AmÃ©rica, o "Encontro com o autor" e, para nossa satisfaÃ§Ã£o, a escolhida 
foi Ana Maria Machado. A secretÃ¡ria Municipal de EducaÃ§Ã£o Claudia Costin 
falou da importÃ¢ncia do projeto "Biblioteca do professor" e do quanto foi 
prazeroso o encontro com a escritora.
[FOTO]

Ana Maria respondeu as perguntas dos professores sobre o seu livro "Tropical sol
da liberdade", um dos livros que fez parte da "Biblioteca do professor", e sobre
assuntos diversos relativos a sua vasta bibliografia infanto-juvenil e adulta.
Ao final, ela autografou carinhosamente os seus livros.
Foi uma manhÃ£ encantadora e imperdÃ-vel.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-da-maratona-escolar-ariano.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra da Maratona Escolar Ariano Suassuna

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

No dia 15 de agosto, quarta-feira, o acadÃªmico Marcos VilaÃ§a palestrou sobre a
Vida de Ariano Suassuna, no Centro Cultural da JustiÃ§a Federal. Ele disse que 
Ariano Ã© um homem da terra (do local), sendo autÃªntico em respeito aos 
costumes. Suassuna louva o cangaceiro e o cangaÃ§o, mas Ã© um louvor Ã  luta 
contra a opressÃ£o, a representaÃ§Ã£o da revolta e da injustiÃ§a. Suas 
personagens sÃ£o criaturas tiradas do povo, de sua convivÃªncia com o 
nordestino. Em relaÃ§Ã£o Ã  obra Ariana, falou que a peÃ§a "Auto da Compadecida"
Ã© uma exaltaÃ§Ã£o Ã  figura feminina.
[FOTO]
[FOTO]
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ApÃ³s a palestra, fomos convidados a conhecer as dependÃªncias do Centro 
Cultural e um pouco de sua histÃ³ria. Foi muito interessante sabermos sobre o 
Rio antigo e as peculiaridades do Centro.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Para coroar a tarde e o encontro, houve a apresentaÃ§Ã£o do espetÃ¡culo teatral 
"Aula viva Ariano Suassuna" com professores da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o. 
Nossos colegas tiveram uma performance maravilhosa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-ideb-2011.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RESULTADO IDEB 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ com satisfaÃ§Ã£o e alegria que divulgamos que a nossa Unidade Escolar 
 conseguiu atingir as metas no IDEB (Ãndice de Desenvolvimento da EducaÃ§Ã£o 

BÃ¡sÃ-ca) 2011.
Nossos resultados foram os seguintes:
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4ÂªsÃ©rie / 5Âºano

IDEB - Resultados e Metas
ParÃ¢metros da Pesquisa
Resultado:Escola
UF:RJ
MunicÃ-pio:Rio de Janeiro
Nome da Escola:0102005 ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN
Rede de ensino:Municipal
SÃ©rie / Ano:4Âª sÃ©rie / 5Âº ano

4Âª sÃ©rie / 5Âº ano
Ideb ObservadoMetas 
ProjetadasEscola2005200720092011200720092011201320152017201920210102005 ESCOLA 
MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN3.14.44.53.33.74.04.24.54.85.1Obs:
* NÃºmero de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados 
sejam divulgados.
** SolicitaÃ§Ã£o de nÃ£o divulgaÃ§Ã£o conforme Portaria Inep nÂº 410.
*** Sem mÃ©dia na Prova Brasil 2011.
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 4 de agosto (sÃ¡bado) aconteceu a terceira reuniÃ£o de responsÃ¡veis. 
Este momento serviu para que a DireÃ§Ã£o (prof. Zelma, diretora adjunta) e a 
coordenaÃ§Ã£o (prof. Selma) falassem sobre vÃ¡rios assuntos.
[FOTO]
[FOTO]

TambÃ©m esteve presente Ã  reuniÃ£o a representante da GED, MÃ´nica Macedo (Ã  
esquerda).
[FOTO]

A professora Zelma falou aos responsÃ¡veis sobre a importÃ¢ncia do cumprimento 
ao horÃ¡rio de entrada e da importÃ¢ncia do acompanhamento do desempenho dos 
alunos pela famÃ-lia.
[FOTO]
[FOTO]

JÃ¡ a coordenadora Selma palestrou aos pais sobre a importÃ¢ncia do estudo e da 
relevÃ¢ncia da educaÃ§Ã£o em casa.
[FOTO]

Ao final, foram formadas duas frentes de trabalho: em uma mesa, direÃ§Ã£o, 
coordenaÃ§Ã£o e alguns professores entregaram os boletins para os responsÃ¡veis 
que tinham "Bolsa FamÃ-lia" e eles assinaram a lista de presenÃ§a.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Em outras mesas, os demais professores entregaram os boletins restantes, 
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divididos por turmas.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segundo-centro-de-estudos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 4 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Segundo Centro de Estudos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

No dia 30 de julho (segunda-feira), aconteceu o nosso segundo centro de estudos.
Na ocasiÃ£o, a coordenadora Selma falou-nos sobre as perspectivas para o 
terceiro bimestre.
Para uma melhor explanaÃ§Ã£o, ela criou uma apresentaÃ§Ã£o no Power Point.
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Como incentivo e fechamento de sua falaÃ§Ã£o, a coordenadora deixou-nos uma 
imagem para reflexÃ£o.
[FOTO]

Na parte final do encontro, a professora PatrÃ-cia, de LÃ-ngua Portuguesa, tirou
as possÃ-veis dÃºvidas sobre o Programa Escola 3.0.
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Esse encontro foi de suma importÃ¢ncia, pois as pendÃªncias foram sanadas e 
percebemos que com a uniÃ£o do corpo docente, nossa Unidade apresentarÃ¡ um 
desempenho crescente, sempre visando o melhor para nossos alunos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
segundo-conselho-de-classe.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 4 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Segundo Conselho de Classe

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Nosso 2Âº COC aconteceu nos dias 19 e 20 de julho. Na ocasiÃ£o, foram analisadas
as metas propostas no 1Âº COC e ficou detectado que todas foram cumpridas. A 
direÃ§Ã£o e a coordenaÃ§Ã£o falaram do contentamento delas em relaÃ§Ã£o ao 
crescimento verificado no rendimento do corpo discente em relaÃ§Ã£o ao 1Âº 
bimestre.
[FOTO]
[FOTO]

Muitos professores estavam presentes e expuseram os seus resultados no bimestre.
Ficou claro que houve um maior empenho e comprometimento dos alunos, graÃ§as ao 
trabalho realizado por todo o corpo docente.
[FOTO]

Na ocasiÃ£o, foram colocadas as metas de cada disciplina para o 3Âº bimestre. 
HaverÃ¡ atividades diversificadas e lÃºdicas, alÃ©m de passeios.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centro-de-estudos-integrados.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Centro de Estudos Integral

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Diretora Karla e coordenadora Selma ao fundo

Nosso Centro de Estudos Integral aconteceu na quarta-feira (24-10-2012).
A pauta do encontro foi a seguinte:

1Âª parte: assuntos administrativos:

1- Cadastro funcional;
2- PrevisÃ£o de horÃ¡rio para 2013;
3- LanÃ§amentos de avaliaÃ§Ãµes para o 4Âº bimestre no Escola 3.0 e Google docs.

2Âª parte: assuntos pedagÃ³gicos:

1- AvaliaÃ§Ãµes de 4Âº bimestre;
2- Preenchimento e entrega da ficha de avaliaÃ§Ã£o multidisciplinar;
3- Entrega de calendÃ¡rio final;
4- DVD: Iza Locatelli - anos iniciais.
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------

Página 1907



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<POSTAGEM>
terceira-reuniao-de-responsaveis.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 27 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Terceira ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Diretora Karla e coordenadora Celma ao fundo

No sÃ¡bado, 20/10/2012, aconteceu a nossa Terceira ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis.A 
diretora geral, Karla, abriu o encontro falando sobre os seguintes assuntos:
- a frequencia dos alunos na reta final do ano;
- a pontualidade na entrada dos turnos;
- a proibiÃ§Ã£o do uso de bonÃ©s e celulares nas dependÃªncias da unidade 
escolar;
- a importÃ¢ncia dos responsÃ¡veis na verificaÃ§Ã£o do calendÃ¡rio final de 
avaliaÃ§Ãµes do 4Âº bimestre;
[FOTO]

ApÃ³s esse momento, a coordenadora Selma palestrou aos responsÃ¡veis sobre:
- a necessidade do empenho dos alunos no quarto bimestre;
- a relevÃ¢ncia dos responsÃ¡veis no desempenho dos alunos, pois eles devem ser 
acompanhados sempre, seja na hora de verificar se hÃ¡ atividades para casa e/ou 
na ocasiÃ£o das avaliaÃ§Ãµes;
- os alunos e os limites na escola;
- o calendÃ¡rio final.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Ao tÃ©rmino da reuniÃ£o, os professores entregaram os boletins e a equipe da 
direÃ§Ã£o ficou responsÃ¡vel pelos pais que possuÃ-am Bolsa FamÃ-lia.

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-paixao-de-ler-20-anos-na_10.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto PaixÃ£o de Ler 20 Anos na Calouste

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Foi com imensa alegria e satisfaÃ§Ã£o que nossa escola recebeu, no dia 07/11/12 
(quarta-feira), o projeto "PaixÃ£o de Ler 20 anos", desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Esse projeto faz parte da Campanha 
PaixÃ£o de Ler. Ela foi inspirada no projeto "La Fureur de Lire", uma importante
estratÃ©gia de incentivo Ã  leitura lanÃ§ada na FranÃ§a, pelo entÃ£o Ministro da
Cultura, Jacques Lang, em 1982.
O Projeto PaixÃ£o de Ler Ã© o mais duradouro da Secretaria Municipal de Cultura,
estando na sua 20Âª ediÃ§Ã£o. As ediÃ§Ãµes do sÃ©culo XX nÃ£o tiveram um tema ou
homenajeado(a) em especial, com exceÃ§Ã£o da de 2000, que apresentou o tema 
"Descobrimentos e Descobertas" sob a inspiraÃ§Ã£o dos 500 anos da chegada dos 
portugueses ao Brasil. JÃ¡ as campanhas do sÃ©culo XXI passaram a homenagear um 
intelectual de destaque no Mundo das Letras: CecÃ-lia Meireles, Carlos Drummond 
de Andrade, Ary Barroso, Rachel de Queiroz, Fernando Sabino, Jorge Amado, 
Braguinha, Machado de Assis e Ferreira Gullar.
A ediÃ§Ã£o deste ano Ã© comemorativa. Ela propÃµe uma reflexÃ£o sobre o como 
deve ser uma campanha de leitura nos dias atuais. Por isso ela apresenta algumas
questÃµes, entre elas:

- Quem Ã© o leitor do sÃ©culo XXI?
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- Que prÃ¡ticas de leitura devem ser estimuladas?
- Quais sÃ£o os suportes de leitura que aproximam os leitores do texto?

[FOTO]

Dentro da programaÃ§Ã£o do Projeto, o evento "Entre palavras e cores, uma 
ciranda de brincadeiras" com o Grupo ConexÃ£o Leitura, foi apresentado para as 
turmas 1401 e 1501. Os alunos que jÃ¡ frequentam a Sala de Leitura toda semana e
que, sempre, realizam emprÃ©stimos, ficaram encantados com as dinamizadoras e 
contadoras de histÃ³rias LÃºcia Morais (Ã-ndia) e ClÃ¡udia Gomes (escritora de 
literatura infantil).
[FOTO]

Elas contaram histÃ³rias, perguntaram aos alunos que tipo de livros mais 
gostavam.Os alunos mostraram-se muito interessados, interagindo o tempo todo.
[FOTO]

Uma das partes de que eles mais participaram foi quando eles escolhiam um livro 
de poesias e liam para os seus colegas.
[FOTO]

**********
[FOTO]

**********
[FOTO]

A Ãºltima atividade foi lÃºdica. A Ã-ndia LÃºcia pediu aos alunos que fizessem 
uma roda, cantou uma mÃºsica e realizou brincadeiras com eles.
[FOTO]

Foi uma manhÃ£ mÃ¡gica em que nossos alunos perceberam o quanto a leitura 
encanta e desperta em todos nÃ³s um prazer indescritÃ-vel e inesquecÃ-vel.

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcalouste.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
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<POSTAGEM>
reapresentacao-do-corpo-docente.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReapresentaÃ§Ã£o do Corpo Docente

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

No dia 1Âº de fevereiro (sexta-feira), aconteceu a reapresentaÃ§Ã£o dos 
professores. No primeiro momento, a diretora geral, Karla Soares, apresentou a 
equipe de direÃ§Ã£o e falou sobre os informes administrativos.
Ela tambÃ©m relembrou as metas para o triÃªnio 2012-2014, ressaltando o que foi 
alcanÃ§ado e priorizando os pontos ainda pendentes.
[FOTO]
[FOTO]

Depois, a coordenadora pedagÃ³gica, Selma LÃºcia, mostrou as metas para 2013, 
dizendo que houve uma melhora no desempenho do corpo discente em 2012. PorÃ©m, 
ressaltou que muito mais pode ser conseguido, bastando, para tal, que toda a 
comunidade escolar continue trabalhando seriamente.
[FOTO]

ApÃ³s as falaÃ§Ãµes, os professores tiraram suas dÃºvidas e apresentaram 
sugestÃµes para que as metas sejam alcanÃ§adas.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Por Ãºltimo, a professora Sylvana de Oliveira, apoio Ã  direÃ§Ã£o, fechou o 
encontro com o texto "A parÃ¡bola do pote" para reflexÃ£o.

A ParÃ¡bola do PoteUm sÃ¡bio mestre
pegouum pote de barro e chamou o seu discÃ-pulo. Colocou algumas pedras
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muito grandes dentro do pote e perguntou-lhe: O pote estÃ¡ cheio? E o discÃ-pulo
respondeu: Sim.O mestre pegou uma
sacolinha cheia de pedregulhos e a virou dentro do pote, e tornou a perguntar
ao seu discÃ-pulo: E agora, o pote estÃ¡ cheio? E ele respondeu: Sim, mestre.
Desta vez o pote estÃ¡ totalmente cheio.O mestre entÃ£o
pegou uma lata de areia e a derramou dentro do pote. A areia preencheu os
espaÃ§os entre as pedras grandes e os pedregulhos. Num Ã-mpeto, o discÃ-pulo se
adiantou: Pronto! Agora acabou mestre. NÃ£o Ã© possÃ-vel colocar mais nada nesse
pote.O mestre
respondeu-lhe com um sorriso e virou uma jarra dÃ¡gua dentro do pote, que,
encharcando a areia, desapareceu.Depois disso, o
sÃ¡bio pegou outro pote de barro e pediu que o discÃ-pulo repetisse a
experiÃªncia, mas na ordem inversa. No momento de colocar as pedras grandes,
estas nÃ£o couberam no vaso, pois parte dele jÃ¡ havia sido preenchido por 
coisas
menores.Diante
disso, o mestre concluiu a liÃ§Ã£o: "O pote de barro Ã© a nossa vida; a nossa
disponibilidade de tempo Ã© o que cabia no pote. As pedras grandes sÃ£o as 
coisas
realmente importantes da sua vida: seu relacionamento com Deus, com a famÃ-lia e
amigos, seu crescimento espiritual e pessoal... Se vocÃª der prioridade a isso e
se mantiver aberto para o novo, as demais coisas se ajustarÃ£o por si sÃ³: seus
afazeres com a profissÃ£o, seus bens e direitos materiais, seu lazer e todas as
demais coisas menores que completam a vida. No entanto, se vocÃª preenche o seu
tempo com coisas pequenas, as realmente importantes nunca terÃ£o espaÃ§o em sua
vida"
(Autor desconhecido)

[FOTO]

A reuniÃ£o foi proveitosa e o corpo docente mostrou-se receptivo e revigorado 
para mais um ano letivo. Que 2013 seja um ano de harmonia e grandes 
realizaÃ§Ãµes.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Eu,  conquistando o Universo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Conhecer o espaÃ§o sideral, estudar o Sistema Solar e descobrir o que existe 
alÃ©m do infinito, sempre foi um grande dedafio para o ser humano e comeÃ§ar 
cedo nestas descobertas Ã© algo interessante e atrativo quando se faz atravÃ©s 
de "maquetes".

[FOTO]
ProfÂª. ThaÃ-s

A Professora ThaÃ-s, de CiÃªncias, 6Âº ano, tem levado suas turmas por esta 
maravilhosa caminhada e a empolgaÃ§Ã£o Ã© tanta que os alunos tÃªm sido 
transmissores de seus novos conhecimentos aos colegas de outras turmas.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
ProfÂª. FÃ¡tima, de Artes CÃªnicas
Isto foi o que aconteceu na minimostra sobre o Sistema Solar ocorrida em 
20/03/2013.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Foi uma manhÃ£ de descobertas, principalmente para as primeiras sÃ©ries, pois os
alunos puderam ter uma noÃ§Ã£o de como Ã© o nosso Sistema Solar.

 <COMENTÃRIOS>
A professora Thais Ã© muito eficiente e dedicada!!ParabÃ©ns pelo seu trabalho!

--------------------------------------------------------------------------------
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MULHER... SEMPRE MULHER

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ claro que todo e qualquer ser humano merece ser respeitado e homenageado por 
sua existÃªncia, porÃ©m, quando se trata da MULHER, esta, realmente, merece uma 
homenagem de destaque.
A mulher Ã© a responsÃ¡bel pela vinda ao mundo... pelo sustento inicial... pelo 
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acompanhamento que presta como mÃ£e, amiga e responsÃ¡vel por tantas etapas do 
crescimento de filhos ou nÃ£o.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

O aluno FÃ¡bio A. Pereira,da turma 1601, leu um texto falando sobre o porquÃª da
comemoraÃ§Ã£o do "Dia Internacional da Mulher" em 8 de marÃ§o. 

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

'

Por isto, e por tudo que representa na geraÃ§Ã£o e conduÃ§Ã£o de novas vidas... 
PARABÃ‰NS, MULHER, pelo seu dia!

Foi isto que os alunos da turma 8701, do professor Delfim, Acelera 2B, quiseram 
dizer a todas as mulheres em sua singela homenagem.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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Turma 8701 e Nelson Mandela

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos da turma 8701 do professor Delfim, apÃ³s lerem o livro "Mandela o 
africano de todas as cores" de Alain Serres e ZaÃ¼, criaram uma interpretaÃ§Ã£o 
cÃªnica de uma parte da histÃ³ria.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

A filmagem retrata o momento em que Nelson Mandela estÃ¡ disfarÃ§ado de 
motorista 
conduzindo um carro, quando Ã© parado pela polÃ-cia, que jÃ¡ sabendo que ele 
estava 
disfarÃ§ado, anuncia a sua prisÃ£o. As cenas seguintes fazem de forma muito 
resumida a trajetÃ³ria entre este momento e o julgamento dele, em que Ã© 
condenado 
a cinco anos de prisÃ£o e levado para o presÃ-dio da Ilha de Robben, onde 
termina 
a encenaÃ§Ã£o.
Os alunos foram os responsÃ¡veis pelas cenas, sendo o professor o filmador.
Foi uma aula em que a turma toda participou, demonstrando toda a sensibilidade 
deles a partir do enredo.

--------------------------------------------------------------------------------
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PremiaÃ§Ã£o do Projeto Poesia na Escola 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 02/07/2013, terÃ§a-feira, aconteceu, na Biblioteca Parque de Manguinhos, 
a premiaÃ§Ã£o do Projeto Poesia nas Escolas 2013.

[FOTO]
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Aluna VitÃ³ria Cristino e a professora ClÃ¡udia

Foi um dia emocionante para nossa aluna VitÃ³ria Cristino da turma 1401, pois 
sua poesia "MÃ£e" foi uma das selecionadas para fazer parte do livro referenre 
Ã  categoria alunos.
Foram com a aluna sua professora ClÃ¡udia e a professora regente de sala de 
leitura, Maria de FÃ¡tima.
[FOTO]
ProfÂª ClÃ¡udia e a aluna VitÃ³ria[FOTO]
Aluna VitÃ³ria e a profÂª. Maria de FÃ¡tima

Eis a poesia da aluna:
MÃ£e
Ser mÃ£e Ã© saberQue nÃ£o Ã© mais crianÃ§a.Ser mÃ£e Ã© saberConfiar em si mesma.
Ser mÃ£e Ã© nÃ£o pensarQue pode errar um dia.
Ser mÃ£e Ã©Poder colocar em prÃ¡ticaTudo que aprendeu com sua
mÃ£eE se errar alguma vez,NÃ£o se sentir culpada.
Porque ser mÃ£e Ã©Assim mesmo.Ora acerta... ora erra...
MÃ£e nÃ£o serveSomente para lavar,Passar e cozinhar.MÃ£e Ã© a pessoa mais
importantePara amar.
Ser mÃ£e Ã© maisDo que agir de formaCarinhosa e amorosaÃ‰ ter um sentimento
indescritÃ-velEm seu peito.
VitÃ³ria Cristino

Ao final do evento, uma orquestra formada por alunos das redes municipal e 
estadual nos encantaram com uma belÃ-ssima apresentaÃ§Ã£o.
[FOTO]
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English is everywhere  -  Aprendendo InglÃªs com embalagens

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
ProfÂª.: Carolina Motta com as embalagens trazidas pelos alunos

No dia 27 de maio de
2013, aconteceu a culminÃ¢ncia do projeto de InglÃªs: English is everywhere, 
desenvolvido pela professora Carolina Motta
com a turma 1701.
O projeto foi desenvolvido a
partir das orientaÃ§Ãµes curriculares para o 7Âº ano, que propÃµem que os alunos
percebam a abrangÃªncia ou limitaÃ§Ã£o do uso da lÃ-ngua estrangeira no contexto
brasileiro, bem como a compreensÃ£o da funÃ§Ã£o social e econÃ´mica do 
conhecimento
de lÃ-nguas estrangeiras no contexto brasileiro.
Um dos objetivos do trabalho era
fazer com que os alunos percebessem como a lÃ-ngua inglesa estÃ¡ presente em seu
cotidiano, como por exemplo, em rÃ³tulos eou
embalagens de produtos consumidos frequentemente, onde nÃ£o se percebia ou sabia
da presenÃ§a da lÃ-ngua ou da funÃ§Ã£o de determinada palavra em um produto.
O trabalho com a turma 1701 foi
impulsionado a partir da observaÃ§Ã£o da quantidade de lixo produzida pala festa
do carnaval, uma vez que a nossa escola fica localizada paralelamente ao
SambÃ³dromo, e a Ã¡rea ficou cheia de pilhas de lixo para ser retirado logo 
apÃ³s
o feriado de carnaval.
Uma das perguntas iniciais do
projeto foi acerca de que materiais presentes naquele lixo poderiam ser
utilizados para aprender uma lÃ-ngua estrangeira, e no primeiro momento, o grupo
nÃ£o percebeu que vÃ¡rios daqueles materiais possuÃ-am palavras em InglÃªs.
[FOTO]
DistribuiÃ§Ã£o das embalagens para anÃ¡lise[FOTO]
AnÃ¡lise das embalagens

[FOTO]
OrientaÃ§Ãµes sobre o uso do dicionÃ¡rio IngÃªs-PortuguÃªs[FOTO]
AuxÃ-lio Ã  pesquisa no dicionÃ¡rio[FOTO]
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Pesquisa no dicionÃ¡rio InglÃªs-PortuguÃªs

Logo apÃ³s essa observaÃ§Ã£o, foi
solicitado que os alunos pesquisassem em casa produtos que faziam parte de seu
consumo comum, e observassem se naqueles produtos eles encontrariam palavras em
uma outra lÃ-ngua que nÃ£o fosse o PortuguÃªs, e trouxessem essas embalagens ou
rÃ³tulos para a aula nas semanas seguintes.
ApÃ³s algumas semanas recolhendo
os materiais trazidos pelos alunos, o grupo foi reunido na sala de leitura para
a anÃ¡lise desses materiais, e verificaram que muitos rÃ³tulos e embalagens
traziam palavras em InglÃªs.
Montamos entÃ£o o quadro de
projetos de trabalho de Fernando HernÃ¡ndez, que afirma que os projetos de
trabalho contribuem para a formaÃ§Ã£o dos discentes auxiliando na aprendizagem,
pois eles passam a participar do processo de ensino-aprendizagem. Nesse
sentido, ressalta: "os Projetos de Trabalho contribuem para uma
resignificaÃ§Ã£o dos espaÃ§os de aprendizagem de tal forma que eles se voltem 
para
a formaÃ§Ã£o de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes"
(HERNANDEZ,1998).

O quadro de projetos de trabalho
consistia de 7 perguntas a serem respondidas, que sÃ£o elas:
1-O que sabemos?

2- O que queremos saber?

3- Cronograma 
4- Onde vamos pesquisar?
5- O que descobrimos?6- O que vamos produzir?
7- Novas perguntas
A anÃ¡lise das embalagens e a pesquisa das palavras foi realizada na sala de 
leitura, onde os alunos pesquisaram com o uso do de dicionÃ¡rios 
InglÃªs-PortuguÃªs e produziram as fichas de cada produto analisado.

Os cartazes foram produzidos e apresentados na escola no dia 27 de maio, das 
14:00 h Ã s 16:00 h. A Learning Factory, representada pela Ana Gabriela, veio 
prestigiar o trabalho dos alunos, que ficaram muito felizes com o resultado.

[FOTO]
ConfecÃ§Ã£o e montagens dos cartazes[FOTO]
Montagem dos trabalhos
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[FOTO]
[FOTO]
Produtos expostos com suas fichas[FOTO]
Produtos expostos com suas fichas[FOTO]
[FOTO]
CulminÃ¢ncia do projeto - ProfÂª.: Carol e alunos da turma 1701

[FOTO]
VisitaÃ§Ã£o das turmas do Fundamental I[FOTO]
ExplicaÃ§Ã£o do trabalho

[FOTO]
VisitaÃ§Ã£o dos das turmas do Fundamental II e Projetos
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de julho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RealizaÃ§Ã£o do 2Âº COC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 16/07/2013 (quarta-feira) realizou-se o 2Âº COC de nossa unidade. Foi um 
momento de reflexÃ£o, avaliaÃ§Ã£o, criaÃ§Ã£o de novas metas e perspectivas.

[FOTO]
Coordenadora Selma, Orientadora educacional Araceli e Diretora karla
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A pauta foi a seguinte:
1- Ouvindo... escolhendo... e trocando ideias.2- Buscando e traÃ§ando caminhos.
O primeiro momento foi para reflexÃ£o, exposiÃ§Ã£o de ideias e muita emoÃ§Ã£o.A 
coordenadora Selma entregou aos presentes a letra da mÃºsica "Tocando em frente"
de Almir Sater e exibiu um vÃ-deo dessa mÃºsica cantada por Maria BethÃ¢nia. 
Durante e apÃ³s a exibiÃ§Ã£o do vÃ-deo, a emoÃ§Ã£o aflorou no ambiente. Selma 
pediu-nos que ressaltÃ¡ssemos um trecho da mÃºsica em que houvesse um paralelo 
com nossa atividade educativa.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

Eis a letra da mÃºsica:
Tocando em Frente

Ando devagar
Porque jÃ¡ tive pressa
E levo esse sorriso
Porque jÃ¡ chorei demais

Hoje me sinto mais forte,
mais feliz, quem sabe
SÃ³ levo a certeza
De que muito pouco sei,
Ou nada sei

Conhecer as manhas
E as manhÃ£s
O sabor das massas
E das maÃ§Ã£s

Ã‰ preciso amor
Pra poder pulsar
Ã‰ preciso paz pra poder sorrir
Ã‰ preciso a chuva para florir

Penso que cumprir a vida
Seja simplesmente
Compreender a marcha
E ir tocando em frente

Com um velho boiadeiro
Levando a boiada
Eu vou tocando os dias
Pela longa estrada, eu vou
Estrada eu sou

Conhecer as manhas
E as manhÃ£s
O sabor das massas
E das maÃ§Ã£s

Ã‰ preciso amor
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Pra poder pulsar
Ã‰ preciso paz pra poder sorrir
Ã‰ preciso a chuva para florir

Todo mundo ama um dia,
Todo mundo chora
Um dia a gente chega
E no outro vai embora

Cada um de nÃ³s compÃµe a sua histÃ³ria
Cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz

Conhecer as manhas
E as manhÃ£s
O sabor das massas
E das maÃ§Ã£s

Ã‰ preciso amor
Pra poder pulsar
Ã‰ preciso paz pra poder sorrir
Ã‰ preciso a chuva para florir

Ando devagar
Porque jÃ¡ tive pressa
E levo esse sorriso
Porque jpa chorei demais

Cada um de nÃ³s compÃµe a sua histÃ³ria
Cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz Almir Sater
O segundo momento foi dedicado Ã  exposiÃ§Ã£o dos resultados da escola nas 
avaliaÃ§Ãµes da Prefeitura e Ã  formulaÃ§Ã£o das metas de cada professor para o 
3Âº bimestre.Quando da anÃ¡lise dos resultados, foi observado que, no geral, 
houve um crescimento.
[FOTO]

Os professores participaram ativamente do COC, falando sobre seu fazer 
pedagÃ³gico e dando sugestÃµes para um melhor desempenho dos alunos no bimestre 
vindouro.
[FOTO]
[FOTO]

A coordenadora Selma terminou o COC com uma mensagem de incentivo a todos os 
docentes.
[FOTO]
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Revisitando o Egito

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A turma 1601 fez um mergulho no Antigo Egito acompanhada pela professora de 
HistÃ³ria, Danielle Santos.
[FOTO]

Acompanhando a matÃ©ria do bimestre, os alunos do sexto 
ano, com muita criatividade e imaginaÃ§Ã£o, fizeram maquetes com suas versÃµes 
de 
como seria a vida no vale do Nilo.
[FOTO]

Como nÃ£o poderia deixar de ser, pirÃ¢mides, 
mÃºmias e muito mistÃ©rio na interpretaÃ§Ã£o dos alunos.
[FOTO]
[FOTO]
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A feitura 
das maquetes foram capitaneadas pela professora de geografia, 
FabrÃ-cia.
[FOTO]

Os alunos ficaram encantados com o assunto e a exposiÃ§Ã£o realizada no dia 10 
de julho foi um enorme sucesso.
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VisitaÃ§Ã£o realizada pela Turma 8701 ao CBMERJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

A turma 8701 visitou o CBMERJ no dia 16/5/2013. Os alunos estavam ansiosos por 
esse dia, jÃ¡ que o Corpo de Bombeiros Ã© uma das instituiÃ§Ãµes mais 
prestigiadas pelo alunado. ApÃ³s a visitaÃ§Ã£o, o professor Delfim pediu aos 
alunos que criassem um roteiro sobre o que eles viram. Ei-lo:
- CHEGAMOS NO QUARTEL POR VOLTA DE 8:30H DA MANHÃƒ.
[FOTO]

- ESPERAMOS O GUIA SUBTENENTE ANDRÃ‰ NOS RECEBER PARA A
VISITAÃ‡ÃƒO.- OBSERVAMOS A TROCA DE PLANTÃƒO E A VISTORIA DOS

  EQUIPAMENTOS.- VIMOS O TREINAMENTO DOS BOMBEIROS.- HÃ 3 AQUÃRIOS NO CORREDOR EM 
 FRENTE AO PÃTIO

 CENTRAL.- VIMOS POR ONDE OS BOMBEIROS DESCEM QUANDO HÃ UMA
EMERGÃŠNCIA NOTURNA.- UM MENINO QUE TAMBÃ‰M VISITAVA O QUARTEL FOI LEVADO
PARA O CARRO QUE POSSUI A ESCADA MECÃ‚NICA DO CAMINHÃƒO.

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

- ENTRAMOS NO MUSEU E VIMOS CARROS ANTIGOS DOS
BOMBEIROS ENTRE OUTRAS COISAS.- VIMOS O ENSAIO DA ORQUESTRA DO CORPO DE 
BOMBEIROS.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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- DESCEMOS E FOI SERVIDO UM LANCHE FARTO NO REFEITÃ“RIO DA CORPORAÃ‡ÃƒO.- PARA 
 FECHAR COM SUCESSO A GRANDE E INESQUECÃVEL MANHÃƒ, TIRAMOS UMA FOTO NA 

ESCADARIA.
[FOTO]

Os alunos ficaram encantados com a visitaÃ§Ã£o: o dia a dia dos bombeiros, a 
orquestra e o museu onde fizeram muitas perguntas a respeito da histÃ³ria do 
Corpo de Bombeiros.
Que manhÃ£ maravilhosa!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 27 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PremiaÃ§Ã£o Projeto "RedaÃ§Ã£o Folha Dirigida  2012"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Quem lÃª, viaja... alÃ§a novos horizontes e conquista muitas vitÃ³rias. A aluna 
Larissa de Freitas Santos da turma 1802 Ã© um exemplo deste pensamento.

[FOTO]
Larrisa Ã  esquerda

Constantemente presente Ã  Sala de Leitura, Ã¡vida leitora e atravÃ©s do 
excelente trabalho de apoio realizado pela professora Maria de FÃ¡tima, regente 
de Sala de leitura, a aluna conquistou o prÃªmio de vencedora do Concurso de 
RedaÃ§Ã£o da Folha Dirigida 2012 e teve o privilÃ©gio de representar todos os 
alunos contemplados da 1Âª CRE. O tema foi "Rio - sem preconceito!"
O evento aconteceu no dia 16 de agosto, sexta-feira, Ã s 15:00 h no SalÃ£o da 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
O texto de Larissa foi este:
Rio - Ã€ procura de uma escola ideal
 Na minha opiniÃ£o, escola Ã© lugar de se
estudar e nÃ£o de ter preconceito entre os alunos que estudam nela. Hoje em dia,
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isto acontece muito nos
colÃ©gios. Pessoas sendo discriminadas pela cor, pela maneira de se vestir,
religiÃ£o, opÃ§Ã£o sexual, etc. Isso tudo Ã© errado. Nenhuma pessoa deve ser
discriminada. O nome disso Ã© bullying! Eu jÃ¡ passei por isso na minha sala de
aula. Alunos colocando apelidos desagradÃ¡veis em mim. Tive que ir Ã 
direÃ§Ã£o. SÃ³ assim eles pararam. Estou cansada de ver os alunos se
insultando, se agredindo, se depreciando.
Existem aquelas crianÃ§as ou jovens que xingam um membro da famÃ-lia do
colega (geralmente a mÃ£e ou o pai). TambÃ©m hÃ¡ alunos que fazem fofocas, dizem
mentiras e atÃ© mexem nas coisas dos colegas. Tudo isso Ã© bullying. Outra coisa
muito importante Ã© que as
pessoas nÃ£o deveriam julgar os outros pelo seu aspecto fÃ-sico, maneira de 
falar
ou andar e, sim, ver o carÃ¡ter que eles apresentam. O meu maior sonho Ã© 
estudar em uma
escola sem preconceito, em que todos os alunos vivam em perfeita harmonia e que
eles sejam unidos, pois a uniÃ£o faz a forÃ§a. Nada de preconceito e violÃªncia!
Larissa de Freitas Santos

Larissa e a Professora Maia de FÃ¡tima merecem nosso respeito e admiraÃ§Ã£o pela
seriedade com que encaram suas respectivas jornadas como estudante e educadora e
estÃ¡ Ã© uma das caracterÃ-sticas que, certamente, levaram-nas Ã  conquista 
desta e muitas vitÃ³rias futuras.

[FOTO]
ProfÂª.: Maria de FÃ¡tima e Larissa

A elas, o agradecimento por levarem o nome da E. M. Calouste a mais um degrau de
empenho.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns,Larissa e Maria de Fatima.Fiquei muito feliz de saber que graÃ§as ao 
trabalho de vocÃªs a escola teve destaque positivo.
Temos em vocÃªs exemplos de pessoas que acreditam na leitura como fonte de 
criatividade.
Que venham outras premiaÃ§Ãµes!!!!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns, Larissa!
VocÃª merece pela dedicaÃ§Ã£o e prazer em ler!
Fiquei emocionada quando vocÃª disse que esse foi o dia mais importante de sua 
vida. Pode ter certeza que outros virÃ£o.
Continue sempre assim!

Maria de FÃ¡tima

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
calouste-na-xvi-bienal-do-livro.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Calouste na XVI Bienal do Livro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Professora Carol Motta e os alunos

Uma das atividades mais esperadas pelos alunos aconteceu ontem (04/09 - 
quarta-feira): nossa ida Ã  XVI Bienal do Livro, no Riocentro.
Foi uma manhÃ£/tarde maravilhosa. Os jovens adoraram, pois visitaram vÃ¡rios 
estantes, conheceram alguns autores, compraram livros e fizeram uma atividade 
lÃºdica-cultural:
[FOTO]

Visitamos o estante "Recontando: jornalismo na medida para as crianÃ§as", onde o
alunado assistiu algumas notÃ-cias e teve que recontÃ¡-las atravÃ©s da criaÃ§Ã£o
de vÃ-deos.
Eles adoraram, pois puderam mostrar sua criatividade e desinibiÃ§Ã£o.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Como Ã© bom quando os jovens percebem que o mundo mÃ¡gico da Literatura estÃ¡ 
tÃ£o perto deles, sendo palpÃ¡vel e divertido.
Algumas fotos da visitaÃ§Ã£o:

[FOTO]
ProfÂª Carol e alunos[FOTO]
ProfÂª Carol, Maria LÃºcia e alunos
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[FOTO]
Professoras MÂª de FÃ¡tima, PatrÃ-cia e alunos

"O desenvolvimento da crianÃ§a acontece atravÃ©s do lÃºdico(Piaget) e toda
 leitura tem que ter o prazeroso e lÃºdico como Ã¢ncora para que crianÃ§as e
 jovens alcem novos voos culturais e principalmente 
pessoais.

[FOTO]

Esse dia foi inesquecÃ-vel e ficarÃ¡ guardado para sempre na memÃ³ria de nossos 
alunos.
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este espaÃ§o virtual destina-se a expor algumas das atividades do nosso dia a 
dia.
Seja bem-vindo(a)!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de novembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona de HistÃ³rias na Calouste

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 10 de outubro, aconteceu em nossa unidade o "Dia da Maratona de 
HistÃ³rias".
[FOTO]

Com a turma 2001, houve a contaÃ§Ã£o das histÃ³rias "Chapeuzinho Vermelho" de 
Charles Perrault e "Fita verde no cabelo" de GuimarÃ£es Rosa.
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ApÃ³s a contaÃ§Ã£o, os alunos foram convidados a realizar as seguintes 
atividades:
1- CriaÃ§Ã£o de um texto coletivo com o tÃ-tulo escolhido pela turma. A ideia 
principal era usar BonÃ©...! O enredo aconteceu na cidade do Rio de Janeiro.2- 
Pintura do personagem principal.3- ConfecÃ§Ã£o de um mural com o resultado da 
atividade.
[FOTO]

Partindo da leitura muito concorrida pelos alunos do livro "DiÃ¡rio de um 
Banana" foi desdobrada a seguinte atividade:
1- ExibiÃ§Ã£o do filme "DiÃ¡rio de um Banana" (nÃºmero 1) - Cine Pipoca.2- 
ComparaÃ§Ã£o entre livro X filme.3- Partindo do estudo realizado foi montado um 
mural com a produÃ§Ã£o escrita e ilustrada sobre uma situaÃ§Ã£o que foi 
registrada na pÃ¡gina de diÃ¡rio.4- Cada aluno fez a escolha de um momento 
marcante do filme ou livro para ilustrar e recontou com suas palavras.

 DIÃRIO DE UM
BANANA :
PREFERÃŠNCIA NACIONAL QUE LEVANTA IDEIAS... Na Bienal do Livro 2013 a Sala de 
Leitura adquiriu para seu acervo a coleÃ§Ã£o completa do DiÃ¡rio
de um Banana, um dos mais procurados livros por alunos de diferentes idades, em 
especial, os de sexto ano ,que apÃ³s lerem a obra, assistiram ao filme e 
compararam duas diferentes
abordagens da mesma ideia.[FOTO]
 As turmas de sÃ©timo ano, que tambÃ©m
demonstraram interesse pela coleÃ§Ã£o, realizaram atividades criativas formando 
uma banda musical, enquanto a
criaÃ§Ã£o de uma pÃ¡gina de diÃ¡rio ficou por conta do oitavo ano, que estudou, 
durante o terceiro bimestre nos
cadernos pedagÃ³gicas, a construÃ§Ã£o deste tipo de texto. Os alunos
gostaram muito das atividades realizadas, que seguiram etapas baseadas na 
gradaÃ§Ã£o de dificuldades, atendendo assim suas caracterÃ-sticas de desempenho 
.  Foi uma experiÃªncia bastante produtiva
para os alunos e para as professoras Selma Russo, Carolina e Maria de
FÃ¡tima, responsÃ¡vel pela Sala de Leitura e aquisiÃ§Ã£o de tÃ£o rico acervo.
 PARABÃ‰NS A TODOS PELO TRABALHO DESENVOLVIDO!

[FOTO]

Foi um dia festivo e muito produtivo.
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nosso trabalho e parcerias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O SESI, a EducopÃ©dia, o Rioeduca, sÃ£o alguns de nossos parceiros na vida 
diÃ¡ria de nossa escola. Sem parceria ficamos a mercÃª da rotina normal e nossos
alunos precisam de novidades, como: passeios culturais, cinema, teatro, 
Internet, enfim sÃ£o eles que nos possibilitarÃ£o abrir um leque de opÃ§Ãµes 
para que a aprendizagem transcorra mais suavemente e prazerozamente.
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 <TÃTULO>

Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 27 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EM Cardeal Arcoverde e a histÃ³ria de seu patrono

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Escola Municipal Cardeal Arcoverde

[FOTO]
Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti 
Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti nasceu em Cimbres, no estado de 
Pernambuco, e era filho de AntÃ´nio Francisco de Albuquerque Cavalcanti e de 
Marcelina DorotÃ©ia de Albuquerque Cavalcanti. 
Aos 13 anos, entrou para o SeminÃ¡rio Menor de Cajazeiras, na ParaÃ-ba. Aos 16 
anos, em 1866, seguiu para Roma, onde cursou CiÃªncias e Letras, Filosofia e 
Teologia, tendo concluÃ-do seus estudos no PontifÃ-cio ColÃ©gio Pio Latino 
Americano.
Mais conhecido como Cardeal Arcoverde foi o dÃ©cimo bispo nomeado de GoiÃ¡s, 
dÃ©cimo bispo da SÃ£o Paulo, dÃ©cimo - terceiro bispo e segundo arcebispo da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro e primeiro sacerdote a ser elevado ao tÃ-tulo e 
dignidade de cardeal na AmÃ©rica Latina.
Sua atuaÃ§Ã£o na educaÃ§Ã£o:
Foi professor de francÃªs e diretor do GinÃ¡sio Pernambucano do Recife, e 
professor de Filosofia e reitor do SeminÃ¡rio de Olinda. 
Residiu em Itu, no estado de SÃ£o Paulo, onde passou a ensinar no ColÃ©gio SÃ£o 
Luis dos JesuÃ-tas.SÃ³ deixou o posto ao ser eleito bispo titular de Argos, 
quando foi incumbido de ir pessoalmente Ã  Europa para contratar as 
congregaÃ§Ãµes religiosas que deveriam vir ao Brasil para aÃ§Ãµes missionÃ¡rias 
e de educaÃ§Ã£o. Mesmo exercendo o episcopado em SÃ£o Paulo por curto perÃ-odo, 
o entÃ£o Arcebispo Arcoverde teve importante atuaÃ§Ã£o procurando superar os 
atritos com o novo regime republicano, principalmente no que se referia Ã  
extinÃ§Ã£o do ensino religioso nas escolas pÃºblicas.
Faleceu aos oitenta anos, na cidade do Rio de Janeiro, como seu arcebispo.

Fontes: ANDRADE, Maria do Carmo. Cardeal Arcoverde. Pesquisa Escolar On-Line, 
FundaÃ§Ã£o Joaquim Nabuco, Recife. DisponÃ-vel em: http://www.fundaj.gov.br/. 
Wikipedia: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Arcoverde_de_Albuquerque_Cavalcanti
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Parceria interessante: Rioeduca

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ainda nÃ£o estavamos familiarizados com o uso de Blog, mas arepresentante do 
Rioeduca na 5Âª CRE, profÂª Regina Bizarro, ao visitar a Escola, nos convenceu 
que a melhor forma de mostrar o trabalho que a escola desenvolve Ã© mesmo, 
conforme ela diz,atravÃ©s deste "portfÃ³lio digital", que chamamos de BLOG.

EntÃ£o, fomos pesquisar e descobrimos, dentre tantas coisas importantes, que um 
blog, como ferramenta educacional, serÃ¡ de grande valia parafavorecer tanto o 
aluno, quanto o professor.De que maneira?TrocandoexperiÃªncias, induzindooaluno 
a produÃ§Ã£o de textos, desenvolvendohabilidades e, entre muitas outras 
possibilidades,levando o aluno a aprender de uma forma mais descontraÃ-da e, 
atÃ© mesmo, mais rÃ¡pida. 
Sabemos que omundo vive em constantes transformaÃ§Ãµes e para nossa interaÃ§Ã£o 
com estemundo repleto de novidadesÃ© preciso se atualizar, buscar novas formas 
de conhecimento que a tecnologia nos oferece, para participarmos efetivamente 
deste mundo globalizado.
Mas nÃ£o ficamos apenas na pesquisa. A profÂªRegina Bizarro, nos presenteoucom a
criaÃ§Ã£o deste espaÃ§o, que a partir de agora passamos mostrar.

[FOTO]
Da esquerda para direita, ProfÂª Luciana, das turmas 1201 e 1202, profÂª 
Regina_representante do Rioeduca
e a diretora adjunta, profÂª Nancy, que estÃ¡ sentada.

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Ã‰ isso aÃ-, gente! Todo mundo blogando pra mostrar esse trabalho lindo pro 
mundo! PARABÃ‰NS!

 <COMENTÃRIOS>
Isso mesmo,esse blog vai mostrar todo o trabalho que desenvolvemos na nossa 
escola, com cada turma, com cada membro dessa equipe que trabalha para valer! 
Obrigada Regina Bizarro, vc tambÃ©m faz parte dessa conquista! ParabÃ©ns, 
Cardeal!

 <COMENTÃRIOS>
Que alegria saber que Rafael, querido Rafa, estÃ¡ de olho nos blogs e comentando
neles. 
Obrigada querido, em meu nome e, com certeza, em nome da Cardeal, pela sua 
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presenÃ§a, pois vocÃª dÃ¡ gÃ¡s para prosseguirmos com essa ferramenta_o BLOG!
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 <TÃTULO>
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terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MARATONA DE HISTÃ“RIAS - Contos Africanos Ã  sombra de uma Ã¡rvore
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A sala de leitura da E.M. 05.15.054 Cardeal Arcoverde promoveu no dia 04 de 
novembro de 2011 a MARATONA DE HISTÃ“RIAS Contos Africanos Ã  sombra de uma 
Ã¡rvore com objetivo de incentivar a leitura, pois quem lÃª adquire cultura, 
passa a escrever melhor, tem mais senso crÃ-tico, amplia o vocabulÃ¡rio e tem 
melhor desempenho escolar, dentre muitas outras vantagens. Por isso, Ã© 
importante ler e ter contato com obras literÃ¡rias desde os primeiros anos de 
vida.A contaÃ§Ã£o ocorreu num ambiente previamente preparado onde o conforto e a
tranquilidade ajudaram a compor o clima. A escolha dos contos e dos contadores 
foi o que garantiu o sucesso do evento: os professores do segundo segmento 
contaram as histÃ³rias para os alunos do primeiro segmento e vice-versa. O 
encanto dos alunos pequenos ao ver os professores dos grandes contando 
histÃ³rias foi fantÃ¡stico! O mesmo se deu com os alunos do segundo segmento ao 
reviver esse momento mÃ¡gico de contaÃ§Ã£o. Nesse clima de integraÃ§Ã£o a magia 
da leitura aconteceu, nossa escola pode confirmar que somos de fato uma CIDADE 
DE LEITORES.Professora Ana Carla Ferreira Nicheli de Carvalho
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 <TÃTULO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Equipe 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola estÃ¡ comeÃ§ando 2012 com uma nova equipe formada pela professora 
Nancy ( Diretora ), professora Isabel ( Diretora Adjunta ), professora Ana Carla
( Coordenadora PedagÃ³gica ) e a professora Eliane ( Sala de Leitura ).
[FOTO]
ProfÂª Nancy, ProfÂª Eliane, ProfÂª Isabel e ProfÂª Ana Carla
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 <TÃTULO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 VÃDEO POESIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]
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SALA DE LEITURA MONTEIRO LOBATOProposta: vÃ-deo poesia Desenvolvimento: A 
proposta do vÃ-deo poesia As mÃ£os partiu da atividadeRedescoberta da palavra 
desenvolvida na oficina de ProduÃ§Ã£o de Texto com as turmas de 4, 5 e 6 ano. 1 
momento: Foi realizada uma sensibilizaÃ§Ã£o em torna da palavra 
redescoberta(mÃ£os) e as expressÃµes encontradas no dicionÃ¡rio sobre a mesma. 2
momento: O vÃ-deo sobre a linguagem de sinais e a reflexÃ£o sobre a importÃ¢ncia
das mÃ£os na nossa comunicaÃ§Ã£o. Os alunos fizeram o molde de suas mÃ£os com 
papÃ©is variados (jornais, revistas , papel de presente etc.). Utilizando como 
base papel cartÃ£o azul os alunos em grupo organizaram de forma artÃ-stica os 
moldes das mÃ£os. Foram fotografadas as composiÃ§Ãµes dos moldes e das prÃ³prias
mÃ£os quadro a quadro. 3 momento: Os alunos escreveram os versos para a 
criaÃ§Ã£o da poesia coletiva As mÃ£os. Selecionaram as fotos e a mÃºsica para 
finalizaÃ§Ã£o do projeto do vÃ-deo poesia.
 Objetivo: Incentivar a leitura e o gosto pela poesia nas suas mais variadas 
formas de comunicaÃ§Ã£o.ProfÂª Eliane Pessoa ( regente da Sala de Leitura )

 <COMENTÃRIOS>
Ficou lindo o vÃ-deo!!!
E assim, com as nossas mÃ£os pais e escola possamos  juntos construir para as 
nossas crianÃ§as um futuro mais justo e digno, e realmente formar muito mais que
alunos, formar CIDADÃƒOS.

 <COMENTÃRIOS>
Amei o vÃ-deo!! Que nossas mÃ£os se unam sempre!!!!

 <COMENTÃRIOS>
Adorei a ideia do vÃ-deo poesia e espero brevemente apresentÃ¡-lo, atravÃ©s do 
Portal Rioeduca.
ParabÃ©ns pela iniciativa.
Regina

 <COMENTÃRIOS>
o video ficou bem legal !!! feito pelos alunos da cardeal nÃ£opodia ficar melhor
nÃ© ! kkk
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quarta-feira, 23 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Conselho Escola Comunidade (CEC)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Conselho formado por representantes dos segmentos professor, aluno, responsÃ¡vel
, funcionÃ¡rio e AssociaÃ§Ã£o de Moradores, cujo presidente nato Ã© o diretor da
Escola.

Este Conselho Ã© consultivo e tem por finalidade promover constante e efetiva 
integraÃ§Ã£o entre Escola-FamÃ-lia-Comunidade, atuando em co-participaÃ§Ã£o com 
a direÃ§Ã£o da Unidade Escolar, visando Ã  melhoria do ensino.

Os representantes do CEC sÃ£o eleitos por seu segmento atravÃ©s do voto e o 
mandato Ã© de dois anos.

Estamos esperando sua participaÃ§Ã£o nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2012, de 8h
as 17h. 
ResponsÃ¡vel vota em responsÃ¡vel. Os candidatos sÃ£o:01- FlÃ¡via02- KÃ¡tia 
Regina03- Fabiana04- Karina
Aluno vota em aluno. Os candidatos sÃ£o:01- Brenda Thays02- Estephany03- 
Kaoan04- Arthur
Professor vota em professor. Os candidatos sÃ£o;01- Helena Langoni02- 
ValquÃ-ria03- Daniela
FuncionÃ¡rio vota em funcionÃ¡rio. Os candidatos sÃ£o:01- Rosana02- Jane
Sua participaÃ§Ã£o Ã© fundamental! Participe! Vote!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Classificados OBMEP

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Classificados para a 2Âª fase da OBMEPAnoNomeAcertos6Ana JÃºlia Alves de   
Moraes8Evelyn AngÃ©lica   Silva Brasil8Nathan Perci da   Silva8Aline Cristina   
Rocha Polito87GlÃ³ria Stefanny   MagalhÃ£es Pinto9Ana ClÃ¡udia   Teixeira de 
Melo9Eduarda Christina   Silva Camarinho9Pablo AndrÃ©s da   Silva 
Teixeira8Leonardo Martins   Alves8Carla Fabiana da   Silva PavÃ£o88Weverton 
Rocha da   Luz9Wellintom Luiz   Pereira Reis9Jennifer Alves de   Macedo8Matheus 
Felipe   Rocha Polito8Mayara Galdino   Maciel7Raphael da Silva   Macedo 
Neves79Laryssa de Lima   Braz9FÃ¡bio Pereira   Saturno7
Fique atento(a): prova da 2Âª fase dia 15 de Setembro, Ã s 14:30h.
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 <TÃTULO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Conselho Escola Comunidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nosso CEC foi eleito !

O mandato tem duraÃ§Ã£o de 3 anos ( 2012-2013-2014)

Os eleitos :
[FOTO]
No segmento professor : ProfÂª Valquiria e ProfÂª Helena
[FOTO]
No segmento responsÃ¡vel : FlÃ¡via e KÃ¡tia
[FOTO]
No segmento aluno : Arthur e Stephany
[FOTO]
No segmento funcionÃ¡rio : Rosana e Jane
[FOTO]
ProfÂª Valquiria e Arthur fazendo o juramento no dia da posse, na Escola 
ItÃ¡lia.
[FOTO]
Arthur recebendo os cumprimentos da ProfÂª CÃ©lia Napole.
[FOTO]
ProfÂª Valquiria recebendo os cumprimentos da ProfÂª CÃ©lia Napole.
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Green Nation Fest

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Entre os dias 31 de maio e 7 de junho, aconteceu, na Quinta da Boa Vista, a 
primeira ediÃ§Ã£o do Green Nation Fest, um festival interativo e sensorial que 
estimulou o pÃºblico visitante a agir por um mundo mais sustentÃ¡vel. O evento 
tratou de questÃµes ambientais de maneira descontraÃ-da, usando cinema, 
educaÃ§Ã£o, esporte e moda para abordar o assunto.O Green Nation Fest foi 
realizado pelo Centro de Cultura, InformaÃ§Ã£o e Meio Ambiente (CIMA), ONG que 
hÃ¡ mais de 20 anos desenvolve aÃ§Ãµes em parceria com instituiÃ§Ãµes privadas, 
governamentais e multilaterais.O desafio dos realizadores do evento foi fazer 
com que as pessoas saissem da experiÃªncia com um mÃ-nimo de compromisso para 
realizar prÃ¡ticas sustentÃ¡veis. As atraÃ§Ãµes do festival foram: Pegada de 
Carbono, EspaÃ§o Quiz, Gol de Bicicleta, passeio para observaÃ§Ã£o de pÃ¡ssaros,
ExposiÃ§Ã£o de Cartuns, apadrinhamento de uma Ã¡rvore, oficinas e aulÃ£o de 
Yoga.
FEIRA INTERATIVA E SENSORIALA atraÃ§Ã£o promoveu imersÃ£o em ambientes 
climÃ¡ticos do planeta com atividades lÃºdicas e educativas e o uso de 
tecnologias de vanguarda e diferentes formas de sensibilizaÃ§Ã£o. A experiÃªncia
de desastres foi vivenciada por meio de simulaÃ§Ãµes de situaÃ§Ãµes extremas 
como degelo, queimada e inundaÃ§Ã£o.
Os alunos da turma 1601 participaram do evento no dia 04 de junho e cada um 
apadrinhou uma Ã¡rvore que poderÃ£o acompanhar atravÃ©s do site do Green 
Nation.Os alunos preparam uma apresentaÃ§Ã£o de slides ( que serÃ¡ postada em 
breve no nosso blog )mostrando as Ã¡rvores e nomeando seus padrinhos. Foi um 
sucesso a participaÃ§Ã£o da nossa escola !!![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mostra Rio+20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa Escola promoveu vÃ¡rias aÃ§Ãµes para divulgar e conscientizar nossa 
comunidade sobre a Rio+20.AlÃ©m do trabalho realizado em sala de aula por nossos
professores, a equipe pedagÃ³gica organizou a " Mostra de trabalhos Rio+20 " que
aconteceu no dia 14 de junho, onde os alunos fizeram a exposiÃ§Ã£o dos trabalhos
feitos em aula, apresentaram coreografias , vÃ-deos, um nÃºmero de flauta doce e
receberam tambÃ©m uma equipe do SESC-Madureira com a oficina de transformaÃ§Ã£o 
de Ã³leo usado de cozinha em sabÃ£o.Foi um acontecimento de suma importÃ¢ncia 
que teve seu fechamento na segunda, dia 18 de junho, com o plantio da muda 
enviada pela SME, por nossos alunos da EI10 que representam o futuro de nossa 
UE.

 [VÃDEO]
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Rio+20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Nossos alunos farÃ£o amanhÃ£, 14 de junho, uma mostra de trabalhos sobre a " 
RIO+20 ".O tema sustentabilidade foi trabalho em sala de aula e os alunos 
prepararam lindos trabalhos.Todos estÃ£o animados !!! NÃ£o faltem !!![FOTO]
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"Nossa festa caipira"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 PROJETINHO DE FESTA JUNINA :  ARRAIÃ DO GONZAGÃƒO JUSTIFICATIVA : COMEMORAR OS 

 100 ANOS DE LUIZ GONZAGA DURANTE AS ATIVIDADES ESCOLARES DO PERÃODO DE 18 DE 
JUNHO A 13 DE JULHOPOR QUE FAZER ?A Vida de Luiz Gonzaga foi mostrar a 
diversidade de manifestaÃ§Ãµes folclÃ³ricas, os hÃ¡bitos e costumes,bem como as 
crenÃ§as, os valores e, de forma mais ampla, o modo de viver do povo Nordestino.
Nossa escola, entretanto se preocupa em fazer com que seus alunos tomem 
conhecimento da importÃ¢ncia da obra do MESTRE LUA, e lanÃ§a a proposta de 
valorizar esse que foi um dos Ã-cones da cultura popular Brasileira. A festa 
junina caracteriza-se como uma das manifestaÃ§Ãµes culturais mais tradicionais e
divertidas do nosso paÃ-s com vestuÃ¡rios, danÃ§as, folguedos, mÃºsicas, e 
comidas tÃ-picas variadas o que foi cantada durante toda a vida de Luiz Gonzaga.
Como manter viva essa tradiÃ§Ã£o uma vez que a cultura contemporÃ¢nea enfatiza a
tecnologia, a informatizaÃ§Ã£o e a sofisticaÃ§Ã£o da vida em sociedade? A escola
tem papel fundamental nesse processo, uma vez que tambÃ©m Ã© responsÃ¡vel pela 
socializaÃ§Ã£o deste saber historicamente construÃ-do o qual consideramos parte 
essencial na formaÃ§Ã£o para a cidadania. Assim estaremos desenvolvendo nossa 
festa junina, engajada no resgate da HistÃ³ria de Luiz Gonzaga, cumprindo desta 
forma com o que nos propomos em nosso Projeto PedagÃ³gico que aponta para um 
ensino contextualizado, interativo e uma aprendizagem significativa, bem como 
cumprindo com os preceitos educacionais que enfatizam o saber fazer e o saber 
conviver. A relevÃ¢ncia do projeto diz respeito Ã  capacidade de mobilizar a 
comunidade escolar (professores, alunos, coordenaÃ§Ã£o e auxiliares) na 
implementaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes didÃ¡tico-pedagÃ³gicas que contribuem para escola 
cidadÃ£. PARA QUE FAZER? OBJETIVOS :GERAL o Resgatar as tradiÃ§Ãµes 
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histÃ³rico-culturais da Festa Junina relacionando os folguedos juninos com a 

 obra de Luiz Gonzaga. ESPECÃFICOS o Incentivar o desenvolvimento de 
manifestaÃ§Ãµes sÃ³cio-educativas e culturais no Ã¢mbito escolar; o Promover a 
integraÃ§Ã£o da comunidade escolar; o Pesquisar as manifestaÃ§Ãµes do folclore 
Nordestino. o Possibilitar a criatividade e a autonomia da clientela estudantil;
o Consolidar os conhecimentos escolares; o Estabelecer laÃ§os de companheirismo,
solidariedade e uniÃ£o em classe; o Fortalecer a autoestima; o Trabalhar na 
linguagem corporal (movimento, ritmo, coordenaÃ§Ã£o motora, etc...); o Oferecer 
momentos de lazer a comunidade escolar; o Apresentar a produÃ§Ã£o dos alunos. 
COMO FAZER? O Projeto da Festa Junina serÃ¡ desenvolvido em um ArraiÃ¡ montado 
na escola. Por se tratar de um projeto de carÃ¡ter educativo, estabelecemos uma 
organizaÃ§Ã£o didÃ¡tica que deverÃ¡ orientar o trabalho dos professores.1Âº 

 MOMENTO : APRESENTAÃ‡ÃƒO DA CANÃ‡ÃƒO QUE SERÃ UTILIZADA PELA TURMA . RECURSOS : 
   VÃDEOS E/OU ÃUDIO2Âº MOMENTO : VIDA E OBRA DO AUTOR.RECURSOS : VÃDEOS , 

FOTOGRAFIAS E PESQUISAS ( FEITAS PELOS ALUNOS EM SALA OU EM CASA )3Âº MOMENTO : 
EXPLORAÃ‡ÃƒO DA LETRA DA MÃšSICA ESCOLHIDA ( ORAL, ESCRITA )4Âº MOMENTO : 

 EXERCÃCIOS VARIADOS UTILIZANDO A LETRA DA MÃšSICA.5Âº MOMENTO : PREPARAÃ‡ÃƒO DA 
FESTA ( ENSAIOS E CONFECÃ‡ÃƒO DE ENFEITES)6Âº MOMENTO : FESTA JUNINA NO DIA 13 
DE JULHO ( INTERNA ), ONDE AS TURMAS FARÃƒO A APRESENTAÃ‡ÃƒO DA SUA MÃšSICA 
.MÃšSICA POR TURMA : TURMAMÃšSICAEI 10PIRIRIEI 20PIRIRI1101FORRÃ“ DAS 
CRIANÃ‡AS1102ASA BRANCA1201FESTA DO MILHO1202ASA BRANCA1301CINTURA FINA1302FESTA
DO MILHO1401XOTE ECOLÃ“GICO1402NO MEU PÃ‰ DE SERRA1501XOTE DAS MENINAS1502BAIÃƒO
DE SÃƒO SEBASTIÃƒO7Âº e 8Âº anosQUADRILHA
NOSSA FESTA FOI UM SUCESSO !!!AS DANÃ‡AS ESTAVAM LINDAS, E A PARTICIPAÃ‡ÃƒO DOS 

 ALUNOS FOI O PONTO ALTO. A MAIORIA COMPARECEU VESTIDA A CARÃTER !A ABERTURA DA 
FESTA FOI EM GRANDE ESTILO, COM A PROFESSORA ELIANA, TOCANDO AO VIVO EM SUA 
SANFONA, MÃšSICAS COMPOSTAS POR GONZAGÃƒO. AS CRIANÃ‡AS FORAM Ã€ LOUCURA 
!!!VAMOS, AGORA, VER ALGUMAS FOTOS :[FOTO]
ProfÂª Luciana Monteiro, ProfÂª Luciana Pinto e ProfÂª Valquiria .
[FOTO]
ProfÂª Eliana abrindo a festa com sua sanfona.
[FOTO]
Nossa Diretora ,ProfÂª Nancy, abrindo a comemoraÃ§Ã£o.
[FOTO]
ProfÂª Bete e ProfÂª Rose.
[FOTO]

[FOTO]
Turmas 1202 e 1102, da ProfÂª Valquiria.
[FOTO]
Turma 1101 com ProfÂª Larissa, ProfÂª Graziela e ProfÂª Nancy.
[FOTO]
Turma 1201 e ProfÂª Juliana
[FOTO]
Turma 1401 e ProfÂª Isabel.
[FOTO]
Turma 1402 e ProfÂª Luciana Monteiro.
[FOTO]
Turma 1301 com ProfÂª Bete, ProfÂª Eliane e ProfÂª Nancy
[FOTO]
Turma 1502 com ProfÂª Luciana Pinto
[FOTO]
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Turma 1501 e ProfÂª Luciana Monteiro[FOTO]
ProfÂª Juliana e ProfÂº Roberto .ESTAMOS AGRADECIDOS PELO APOIO E COMPREENSÃƒO 

 DOS RESPONSÃVEIS. SEM O SEU PRECIOSO APOIO, NOSSA FESTA NÃƒO TERIA 
ACONTECIDO.AbraÃ§os,Equipe Cardeal.

 <COMENTÃRIOS>
Nosso ArraiÃ¡ em homenagem ao centenÃ¡rio do rei do baiÃ£o Luiz Gonzaga foi 
mesmo um sucesso!!! Os alunos capricharam no visual e na alegria!!! ParabÃ©ns a 
todas que participaram deste festejo junino, desta atividade tÃ£o rica e tÃ£o 
encantadora! Beijos!!!Professora Luciana Monteiro
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Quantas jujubas ?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Proposta : A profÂª Raquel Medina, regente de MatemÃ¡tica do 7Âº ano sugeriu a 
atividade.Pergunta : Quantas jujubas hÃ¡ no pote?Objetivo : Trabalhar a noÃ§Ã£o 
de estimativa com os alunos de 4Âº a 9Âº anos.Resultado esperado : um ou mais 
alunos acertarem a resposta com grau mÃ©dio de dificuldade para encontrÃ¡-la( ou
chegar o mais perto possÃ-vel ).PrÃªmio : O pote cheio de jujubas.Os alunos 
adoraram a brincadeira ! EstÃ£o esperando o prÃ³ximo desafio.O grande vencedor 
foi o aluno Alexandro da turma 1502, que chegou bem perto da quantidade exata. O
palpite dele foi de 550 jujubas e dentro do pote foram colocadas 553.PARABÃ‰NS, 
ALEXANDRO ![FOTO]

[FOTO]
ProfÂº Pierre e ProfÂª Lidiane, regentes de MatemÃ¡tica do 6Âº, 8Âº e 9Âº anos.
[FOTO]
ProfÂª Lidiane, GeÃ³rgia ( agente educador ), ProfÂª Carla e ProfÂª Eliana 
fazendo a apuraÃ§Ã£o dos palpites.
[FOTO]
ProfÂª Raquel Medina e Alexandro
[FOTO]
Alexandro recebendo o premio da ProfÂª Nancy, nossa Diretora.
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[FOTO]
Alexandro e ProfÂª Isabel ( Diretora adjunta )

Curiosidade:

Essa atividade, segundo a revista CÃ¡lculo, Ã© uma brincadeira comum em festas 
nos Estados Unidos, e quem acerta o nÃºmero de grÃ£os colocados no pote, ganha 
alguma coisa, ou tem que pagar algum tipo de mico. Essa brincadeira tem 
aparecido tambÃ©m em hotÃ©is e spas do Brasil. No caso do hotel, supondo que o 
hÃ³spede acerte o nÃºmero de grÃ£os, ganha um drinque, ou uma massagem, ou um 
desconto num passeio.
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VOLTA Ã€S AULAS !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ATENÃ‡ÃƒO ALUNOS !

[FOTO]

DIA 30 DE JULHO ( 2Âª feira ) OS PROFESSORES ESTARÃƒO EM PLANEJAMENTO CONFORME 
ORIENTAÃ‡ÃƒO DADA PELA SME. SENDO ASSIM, AS AULAS RETORNAM NA 3Âª FEIRA, DIA 31 
JULHO.

 ATÃ‰ LÃ.

Equipe Cardeal.
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CAPELA MAGDALENA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PROJETO REAPRENDER A OUVIR "Os jovens de hoje hÃ¡ muito nÃ£o ouvem ou talvez 
nunca tenham ouvido mÃºsica, essa arte maravilhosa atravÃ©s da qual se chega Ã s
mais altas esferas da inteligÃªncia.Eles hoje "curtem som" atravÃ©s de sinistras
caixas pretas que, em abusivos decibÃ©is ferem, agridem e calejam seus ouvidos 
e, o pior, com toda sorte de vulgaridade tÃ£o generosamente distribuÃ-da pela 
mÃ-dia em toda parte onde eles vivem e transitam.E assim, estÃ£o para eles, 
trancadas as portas do grande universo da mÃºsica que tanto enriquece a 
percepÃ§Ã£o, a sensibilidade, a cultura e que molda, em formas ideais, o 
espÃ-rito do homem.Este projeto oferece aos jovens, as chaves com as quais eles 
poderÃ£o entrar num mundo mÃ¡gico e novo.E essas chaves nÃ£o sÃ£o mais do que o 
aprendizado e a prÃ¡tica do bem ouvir. "Roberto de Regina ( Diretor da Capela 
Magdalena )
Nossa escola, atravÃ©s dos alunos da turma 1801 teve a oportunidade de desfrutar
de um raro momento cultural. O Maestro Roberto, nos presenteou com um concerto 
de cravo e os alunos ficaram encantados ouvir o som de um instrumento tÃ£o pouco
conhecido. Depois do conserto foi servido um lanche num ambiente preparado e 
envolvente e logo em seguida os alunos puderam visitar o museu dos transportes 
que fica localizado no terreno do sÃ-tio. No museu, estÃ£o miniaturas dos meios 
de transporte desde a invenÃ§Ã£o da roda atÃ© os dias atuais e tambÃ©m 
miniaturas de castelos medievais.Os alunos gostaram muito da experiÃªncia.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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MARATONA DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO
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MARATONA DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO.
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SEMANA DE 06 A 10 DE AGOSTO.

LOCAL : ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.

PÃšBLICO ALVO : TODA A COMUNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL AO 3Âº ANO.

 CULMINÃ‚NCIA : SEXTA-FEIRA, DIA 10 DE AGOSTO. QUANDO OS RESPONSÃVEIS SERÃƒO 
CONVIDADOS Ã€ COMPARECER NA ESCOLA PARA ASSISTIR OS TRABALHOS PRODUZIDOS DURANTE
A SEMANA. ( AGUARDEM COMUNICADO.)
[FOTO]
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MARATONA DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A SEMANA DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO FOI UMA PROPOSTA DA SME E ACONTECEU EM TODAS AS 
UNIDADES ESCOLARES COM TURMAS DE 1Âº AO 3Âº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.A semana 
contou com atividades variadas com o objetivo de mostrar aos responsÃ¡veis que 
Ã© possÃ-vel alfabetizar os alunos de maneira prazerosa e eficiente no 1Âº ano e
consolidar essa alfabetizaÃ§Ã£o nos 2Âº e 3Âº anos.As atividades comeÃ§aram no 
sÃ¡bado com uma palestra sobre letramento e oficina " PÃ© de Vento" para os 
responsÃ¡veis .De segunda a quinta foi a vez dos alunos curtirem uma semana de 
atividades especiais ( Contos, jogos, histÃ³rias , Educoteca, PÃ© de Vento ).Na 
sexta, os pais foram convidados a assistir uma exposiÃ§Ã£o dos trabalhos 
produzidos na semana e para os pais da turma 1101 foi oferecida uma sessÃ£o do 
DVD da pesquisadora Magda Soares sobre Letramento e AlfabetizaÃ§Ã£o, vÃ-deo que 
foi assistido tambÃ©m pelas professoras no Centro de Estudos semanal.PARABÃ‰NS 
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PARA TODOS DA COMUNIDADE CARDEAL ARCOVERDE !JUNTOS, TUDO ACONTECE !

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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Passeio ao PlanetÃ¡rio da GÃ¡vea

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 07 de agosto as turmas 1501 e 1502 foram visitar o PlanetÃ¡rio da GÃ¡vea.

Uma aula-passeio como essa Ã© sempre um sucesso.
[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 REUNIÃƒO DE RESPONSÃVEIS !!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
  ATENÃ‡ÃƒO RESPONSÃVEIS !!!REUNIÃƒO PARA ENTREGA DOS BOLETINS !NO PRÃ“XIMO SÃBADO

, DIA 04 DE AGOSTO, Ã€S 9 h.
[FOTO]

 NESTE DIA ACONTECERÃ A ABERTURA DA" MARATONA DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO ",COM PALESTRAS 
INFORMATIVAS E OFICINA DO PROJETO " PÃ‰-DE-VENTO".NÃƒO FALTE !E SE VOCÃŠ POSSUI 

  O CARTÃƒO DO BOLSA-FAMÃLIASUA PRESENÃ‡A Ã‰ INDISPENSÃVEL !!
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ExposiÃ§Ã£o CIÃŠNCIA HOJE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 24 de agosto a turma 1501 participou de exposiÃ§Ã£o de trabalhos do 
Projeto CiÃªncia Hoje. O evento foi na quadra do SESC Madureira. Nossa turminha 
deu um show de criatividade sob a orientaÃ§Ã£o da Professora Luciana Monteiro. 
ParabÃ©ns 1501 !
[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MUSEU CASA DO PONTAL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 14 de setembro as turmas AceleraÃ§Ã£o 2A e 1602 visitaram o MUSEU CASA DO
PONTAL.

Segundo site oficial do museu "A Casa do Pontal Ã© o maior e mais significativo 
museu de arte popular do paÃ-s. O acervo Ã© composto por 8.000 esculturas e 
modelagens feitas contemporaneamente por cerca de 200 artistas populares de 
todas as regiÃµes brasileiras e recobre a produÃ§Ã£o feita em toda segunda 
metade do sÃ©culo XX. A coleÃ§Ã£o, o edifÃ-cio, os jardins e a montagem da 
mostra foram projetados e executados pelo designer francÃªs Jacques Van de 
Beuque, tambÃ©m responsÃ¡vel pela coleta das peÃ§as, no que investiu seus 
prÃ³prios recursos financeiros e 50 anos de pesquisas e viagens.
A exposiÃ§Ã£o permanente do museu reÃºne, em 1.500 m2 de galerias, obras 
representativas das variadas culturas rurais e urbanas do Brasil. Mostradas 
tematicamente, abrangem as atividades cotidianas, festivas, imaginÃ¡rias e 
religiosas. Todo o percurso das galerias Ã© acompanhado por textos explicativos 
em portuguÃªs, inglÃªs e francÃªs.
Tombado em 1989 pelo Conselho de Defesa do PatrimÃ´nio ArtÃ-stico e Cultural do 
Rio de Janeiro, o museu recebeu, em 1996, o prÃªmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, concedido pelo Instituto do PatrimÃ´nio HistÃ³rico e ArtÃ-stico 
Nacional, que o reconheceu como "melhor iniciativa no paÃ-s em prol da 
preservaÃ§Ã£o histÃ³rica e artÃ-stica de bens mÃ³veis e imÃ³veis".
Segundo o International Council of Museums (ICOM), filiado Ã  Unesco, "a Casa do
Pontal nÃ£o Ã© apenas um museu completo de Arte Popular Brasileira, mas um 
verdadeiro museu antropolÃ³gico, Ãºnico no paÃ-s a permitir uma visÃ£o 
abrangente da vida e da cultura do homem brasileiro".Nossos alunos adoraram a 
visita e os educadores do museu elogiaram nossa escola pelo comportamento e 
participaÃ§Ã£o de nossos alunos. Ã‰ isso ai ! A CARDEAL Ã‰ TUDO DE BOM ![FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Atividade cultural Ã© de suma importancia para o aprendizado do aluno. ParabÃ©ns
pelo trabalho!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
provas-3-bimestre.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Provas - 3Âº Bimestre

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

AtenÃ§Ã£o para o calendÃ¡rio de provas do 3Âº bimestre !NÃƒO FALTEM !!
25 / 09 ( 3Âª feira ) - LÃ-ngua Portuguesa26 / 09 ( 4Âª feira ) - MatemÃ¡tica28 
/ 09 ( 6Âª feira ) - CiÃªncias
Obs : As provas de RedaÃ§Ã£o serÃ£o aplicadas de 12 a 21 de setembro.( Cada 
professor escolheu uma data. Fique atento ! )
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 <COMENTÃRIOS>
Gostaria de saber como vai ficar as datas das provas????
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Que gostosura de aula !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1201 teve uma aula pra lÃ¡ de gostosa ! A professora Juliana Luiza 
trabalhou receita de gelatina para revisar o estudo da letra G e tambÃ©m o tipo 
de texto. Foi um sucesso !
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
  PARABÃ‰NS AMIGA, POR ESSA AULA TÃƒO INTERESSANTE E PRÃ LÃ DE GOSTOSA!

BJOS!!!
ELISA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-educacao-infantil.html

Página 1953



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Semana  de  EducaÃ§Ã£o Infantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Na semana de 20 a 24 de agosto aconteceu na nossa Escola a " SEMANA DE 
EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL".

As atividades foram em comemoraÃ§Ã£o ao Dia da EducaÃ§Ã£o Infantil ( 25 de 
agosto ) instituÃ-do pela Presidente Dilma. Nossa escola apesar de oferecer 
apenas 2 turminhas de EI, comemorou com muita alegria e escolheu o FOLCLORE 
brasileiro como tema das atividades. Assista ao nosso vÃ-deo e compartilhe 
desses momentos !!

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-feira-de-geografia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1Âª FEIRA DE GEOGRAFIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Escola Municipal 05.15.054 Cardeal Arcoverde1ÂªFEIRA DE GEOGRAFIA
BRINCANDO COM A GEOGRAFIA [FOTO]

PROPOSTA:
PROMOVER UMA FEIRA COM OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS AO LONGO DO ANO LETIVO, SEM
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UTILIZAR MAQUETES , CARTAZES E DEMONSTRAÃ‡ÃƒO DE EXPERIÃŠNCIAS.JUSTIFICATIVA :
MOTIVAR OS ALUNOS DO 6Âº E 7Âº ANOS A CRIAR JOGOS TENDO COMO BASE O CONTEÃšDO DE
GEOGRAFIA ESTUDADO. PÃšBLICO ALVO :
ALUNOS DO 1Âº SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.PROFESSOR
ORIENTADOR : RAQUEL BARBOSA ( REGENTE DE GEOGRAFIA DE 6Âº AO 9Âº ANO )JOGOS 
DESENVOLVIDOS
:QUEBRA-CABEÃ‡A COM A FOTO AÃ‰REA DO PARQUE DE
MADUREIRA;JOGO DA VELHA ( SOL/LUA);PALAVRAS CRUZADAS COM OS ESTADOS 

 BRASILEIROS;ACERTE O ESTADO ( UTILIZANDO O MAPA POLÃTICO DO
BRASIL )PROCURE A ACHE OS BAIRROS DO NOSSO MUNICIPIO QUE
APARECEM NA LETRA DA MÃšSICA O MEU LUGAR  DE ARLINDO CRUZ);DESCUBRA O TEMPO. ( 
DECOMPOSIÃ‡ÃƒO DE MATERIAIS );JOGO DE FORCA ( COM ENIGMAS DE GEOGRAFIA );CAÃ‡A 

 PALAVRAS ( COM OS NOMES DOS PAÃSES DA
 AMÃ‰RICA DO SUL )UTILIZAÃ‡ÃƒO DO PLANETÃRIO PARA DEMONSTRAR OS

MOVIMENTOS DE ROTAÃ‡ÃƒO E TRANSLAÃ‡ÃƒO* ;JOGO DA VOLTA AO MUNDO*;DINÃ‚MICA DA 
FEIRA
: DIVIDOS EM GRUPOS, OS ALUNOS DO 6Âº ANO (NO TURNO DA MANHÃƒ ) E DO 7Âº ( NO
TURNO DA TARDE ) RECEBERAM OS COLEGAS DO EI AO 5Âº ANO PARA  BRINCAR.DATA DA 
REALIZAÃ‡ÃƒO
: 03 DE OUTUBRO DE 2012LOCAL :

 PÃTIO DA ESCOLA.AVALIAÃ‡ÃƒO DA FEIRA
: SUCESSO TOTAL !
TANTO OS ALUNOS QUE CONFECCIONARAM OS JOGOS COMO OS QUE BRINCARAM ADORARAM A
EXPERIÃŠNCIA E PEDIRAM BIS.

 OBS: DURANTE A FEIRA, FOI PASSADO NO TELÃƒO UM VÃDEO,
PRODUZIDO PELA PROFESSORA RAQUEL MOSTRANDO OS ALUNOS PREPARANDO A APRESENTAÃ‡ÃƒO
DA FEIRA.TODA A EQUIPE CARDEAL PARABENIZA A
PROFESSORA RAQUEL QUE PLANEJOU E ORIENTOU OS ALUNOS PARA A REALIZAÃ‡ÃƒO DA 
FEIRA. OS ALUNOS TAMBÃ‰M MERECEM ELOGIOS PELO
ENVOLVIMENTO E COMPROMISSO DEMONSTRADO NO PROJETO. [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 NA CARDEAL Ã‰ ASSIM :  JUNTOS, TUDO ACONTECE
! 
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<POSTAGEM>
15-de-outubro-dia-do-professor.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 11 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

15 de outubro - Dia do Professor !!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Nossa Equipe Ã© grande ...em tudo !!
Alguns nÃ£o saÃ-ram nas fotos, mas todos merecem nosso carinho e 
homenagem.[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
A E.M. Cardeal Arcoverde tem uma equipe maravilhosa!!! ParabÃ©ns a todos nÃ³s!!!
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olimpiadas-cardeal.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
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segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OlimpÃ-adas Cardeal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Ao promover a 1Âª OlimpÃ-ada nossa escola apostou nas inÃºmeras possibilidades 
de aprendizagem que o esporte propicia em relaÃ§Ã£o ao desenvolvimento da 
independÃªncia, autoconfianÃ§a, cooperaÃ§Ã£o, respeito, solidariedade e 
responsabilidade. AlÃ©m disso, possibilita a integraÃ§Ã£o entre os alunos. 
Seguindo um roteiro bem elaborado e coordenado pelo ProfÂº Roberto, e como apoio
do Clube de Suboficiais e Sargentos do Copro de Bombeiros ( nosso vizinho e 
parceiro ), nossa OlimpÃ-ada foi um sucesso !Confira as fotos :
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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maratona-de-historias.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona de HistÃ³rias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Maratona de HistÃ³rias/2012SALA DE LEITURA MONTEIRO LOBATODINAMIZADORA: 
Professora Eliane PessoaTema: Contos ciganos
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JUSTIFICATIVA: Os contos ciganos contem de modo geral
narrativas que falam de mÃºsica, crenÃ§as, medos, heroÃ-smos e amor: Um rapaz 
enfrenta
um inimigo para ficar com a princesa; outro recebe ajuda de um ser sobrenatural
e assim consegue seus objetivos.Os personagens sÃ£o divertidos ,espertos e
mÃ¡gicos. Contos com o sabor
e a curiosidade das narrativas ciganas de finais surpreendentes, numa maneira
diferente de ver o mundo: a moral da histÃ³ria Ã s vezes nÃ£o Ã© bem como a 
nossa,
mas quase sempre tem um final feliz. HÃ¡ nos contos e
lendas sobre os ciganos narrativas interessantes, que se tornaram tradicio-.
nais e, ao longo dos anos foram adaptadas, recontadas e
atualizadas, mas sem perder a sua essÃªncia que ressalta a inteligÃªncia e
sagacidade do povo cigano. As narrativas
escolhidas apresentam os principais aspectos da vida cigana que mostra a forÃ§a
de uma cultura que sobrevive com dificuldade e tem um grande amor pela 
vida.[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Este comentÃ¡rio foi removido pelo autor.
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<POSTAGEM>
professora-luciana-monteiro-5cre.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 3 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: Orquestra SinfÃ´nica Villa-Lobos e as 
crianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Orquestra SinfÃ´nica Villa-Lobos e as crianÃ§as: A mÃºsica clÃ¡ssica chegou atÃ©
as crianÃ§as. E elas amaram!!! "Com o programa Mobilidade Sonora da Fetranspor, 
alunos da rede pÃºblica de ensi...
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 <COMENTÃRIOS>
Ana, esse recurso Ã© muito legal. Adorei! (NÃ£o sabia desta possibilidade... 
nessa vida estamos sempre aprendendo!) Beijos! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-de-matematica.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 FEIRA DE MATEMÃTICA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 A PROFESSORA LIDIANE, REGENTE DE MATEMÃTICA DA TURMA 1601, PREPAROU COM OS 
ALUNOS A FEIRA COM O TEMA " AS FRAÃ‡Ã•ES NO NOSSO DIA A DIA ", OS TRABALHOS 
FICARAM LINDOS E MUITO INTERESSANTES.
COMO DE COSTUME NA CARDEAL, FOI UM SUCESSO !
[FOTO]
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Escola Municipal Cardeal Arcoverde

Página 1959



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PASSEIOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola organizou muitos passeios neste semestre.

Entre museus, parques e quartÃ©is nossos alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer melhor nossa cidade, sua histÃ³ria e as ForÃ§as Armadas.

Vamos acompanhar um pouquinho desses passeios :
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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professora-luciana-monteiro-5cre-dna-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: DNA de jujubas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: DNA de jujubas
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<POSTAGEM>
professora-luciana-monteiro-5cre-jardim.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: Jardim BotÃ¢nico 1402

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: Jardim BotÃ¢nico 1402

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcardealarcoverde.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
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 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Volta Ã s aulas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

Querido aluno,
 CompareÃ§a Ã  nossa escola,na primeira semana de fevereiro, para saber a sua 
turma.Beijocas,
Equipe PedagÃ³gica.

 <COMENTÃRIOS>
A volta Ã s aulas com essa fala de Paulo Freire...Ã© mesmo animador! AtÃ© a 
volta! Bjs

 <COMENTÃRIOS>
Vivendo de mÃºsica e poesia!!! Adorei!!! E vamos que 2013 estÃ¡ sÃ³ 
comeÃ§ando!!! Beijos!
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<POSTAGEM>
professora-luciana-monteiro-5cre.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: ApresentaÃ§Ã£o & Aula Inaugural 2013!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: ApresentaÃ§Ã£o  Aula Inaugural 2013!: Hoje, 
01 de fevereiro de 2013, a Escola Municipal Cardeal Arcoverde recebeu seus 
professores e apresentou metas e projetos para este ano let...

 <COMENTÃRIOS>
O trabalho estÃ¡ sÃ³ comeÃ§ando! Vamos que vamos!!!! ;)
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<POSTAGEM>
vivendo-de-musica-e-poesia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Vivendo de mÃºsica e poesia [FOTO]

Justificativa : A MÃºsica Popular
Brasileira Ã© muito variada no que diz respeito aos ritmos, compositores e
regionalidades. Baseados nisso, esperamos apresentar aos nossos alunos esse
cardÃ¡pio variado com a intenÃ§Ã£o de  Ampliar seus Horizontes  musicais e 
culturais
.Objetivos : Despertar nos alunos
o gosto pela mÃºsica nacional e o estudo da biografia de nossos compositores(
poetas da mÃºsica), e comemorar o 100Âº de
nascimento de um de nossos maiores poetas: Vinicius de Moraes.PÃºblico alvo : 
Alunos da EI ao 9Âº
ano e toda a comunidade escolar.Cronograma das aÃ§Ãµes :1Âº Bimestre :
Comemorar o aniversÃ¡rio da nossa cidade,
estudando a letra das mÃºsicas que cantam o Rio de Janeiro.

2Âº Bimestre :
Nesse momento apresentaremos os ritmos
regionais brasileiros.
3Âº Bimestre :
Considerando que neste perÃ-odo acontecerÃ¡ a
Feira LiterÃ¡ria da Escola, estudaremos entÃ£o, os poetas da nossa mÃºsica.
Falaremos dos mais expressivos e dos contemporÃ¢neos a fim de atrair o
interesse dos alunos.4Âº Bimestre

Vinicius de Moraes nasceu em 19 de outubro de 1913, aqui no Rio, mais
precisamente no Jardim BotÃ¢nico. Durante este bimestre faremos o estudo de sua
vida e obra. Vale lembrar que Toquinho foi seu grande parceiro e a maior parte
de sua obra para crianÃ§as foi em parceria com ele. O site 
http://www.viniciusdemoraes.com.br contÃ©m
toda sua histÃ³ria e serÃ¡ nossa principal fonte de pesquisa. Esse projeto  
lanÃ§a as idÃ©ias daquilo que
serÃ¡ trabalho em nossa escola de maneira introdutÃ³ria. Ao longo dos bimestres
em nossos encontros pedagÃ³gicos o planejamento das aÃ§Ãµes serÃ¡ feito 
integrando
o conteÃºdo das sÃ©ries Ã s sugestÃµes contidas nesse documento, sempre 
obedecendo
Ã  proposta pedagÃ³gica da SME e ao PPP na nossa escola.MÃ£os Ã  obra 
!!!AbraÃ§os,Equipe PedagÃ³gica.Juntos, tudo acontece !

Página 1963



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olha-1501-arrasando-no-chc-show-de-bola.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olha a 1501 arrasando no CHC !!! Show de Bola !!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: Travesseiro QuÃ-mico - CHC: JoÃ£o e 
Rondnelle na turma da Professora ValquÃ-ria       Arthur e Gabriel na turma da 
professora Nadir       Ynaiara e Ana Luiza na turma ...
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voce-escreveu.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VocÃª escreveu. A gente curtiu !
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[FOTO]

[FOTO]
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voce-escreveu-gente-curtiu.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VocÃª escreveu, a gente curtiu !! 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Turma 1802 e o dia Internacional da Mulher[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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acompanhamento-escolar.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Acompanhamento Escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A famÃ-lia pode e deve estar presente no processo de aprendizagem do filho.

O vÃ-deo abaixo nos mostra como fazer esse acompanhamento de maneira simples e 
prazerosa.

 [VÃDEO]
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aconteceu-em-maio.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 31 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aconteceu em MAIO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VOCÃŠ ESCREVEU. A GENTE CURTIU.[FOTO]
[FOTO]

SESC - MADUREIRAVIVENDO DA MÃšSICA E DA POESIA DE VINICIUS DE MORAES[FOTO]

[FOTO]

 1Âª FESTA DA FAMÃLIA CARDEAL
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No dia 11 de maio ( sÃ¡bado ) realizamos, durante a reuniÃ£o bimestral do Bolsa 

 FamÃ-lia, uma homenagem Ã s famÃ-lias que formam a GRANDE FAMÃLIA CARDEAL.Nosso 
objetivo era trazer todas as famÃ-lias da comunidade escolar para a escola e 
nÃ£o apenas fazer desse encontro um dia de assinaturas e entrega de boletins.A 
receptividade foi alÃ©m do esperado. 237 famÃ-lias compareceram e puderam 
assistir a homenagem preparada com tanto carinho por nossos alunos e 
professores.Abaixo seguem algumas fotos e os vÃ-deos apresentados na 

 festa.ParabÃ©ns para todos nÃ³s que , juntos, formamos a FAMÃLIA CARDEAL !!

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossos Garis.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

PARABÃ‰NS MEUS QUERIDOS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-bolsa-familia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 5 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 REUNIÃƒO BOLSA FAMÃLIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ESTAREI LA FIRME E FORTE
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<POSTAGEM>
sesc-nosso-maior-parceiro.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 5 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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SESC, nosso maior parceiro !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No mÃªs de abril participamos de oficinas no SESC para comemorar o Dia do Livro 
Infantil, 18 de abril.

O SESC - Madureira Ã© nosso maior parceiro. EstÃ¡ sempre oferecendo 
oportunidades culturais aos nossos alunos.

No mÃªs de abril comemoramos o Dia do Livro Infantil, com vÃ¡rias oficinas 
oferecidas pela biblioteca.

Turma 1901 -" Monteiro ontem, Lobato hoje. "
[FOTO]

Turmas 1401 e 1402 - " CaÃ§adas de Pedrinho. " com a contadora de histÃ³rias 
FÃ¡tima CafÃ©.
[FOTO]

Turma 1301 - " A reforma da Natureza " . ConstruÃ§Ã£o de livro coletivo gigante.
[FOTO]

Turma 1201 - Encontro com a autora Anna ClÃ¡udia Ramos e a ilustradora 
Anielizabeth.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Nossa escola agradece ao SESC essas preciosas atividades !
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 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

JOGOS ESTUDANTIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No Ãºltimo dia 4 , nossa escola participou da abertura dos Jogos Estudantis que 
aconteceu no GREIP da Penha. Foi uma festa linda ! Agora Ã© sÃ³ torcer ! Vamos 
lÃ¡ Cardeal !

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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professora-luciana-monteiro-5cre-dia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: Dia dos namorados!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Luciana Monteiro 5ÂªCRE: Dia dos namorados!:  No dia dos namorados te
desejo mais amor. O dia dos namorados Ã© mais uma data comercial. NÃ£o adianta 
comprar presente e declarar amo...
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<POSTAGEM>
provas-sme-do-2-bimestre.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROVAS SME DO 2Âº BIMESTRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

  DIA 03/07 - 4Âª feira - LÃNGUA PORTUGUESADIA 04/07 - 5Âª feira - MATEMÃTICADIA 
05/07 - 6Âª feira - CIÃŠNCIAS
NÃƒO FALTE !!!
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<POSTAGEM>
sesc-na-escola.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 23 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SESC NA ESCOLA
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Na Ãºltima sexta, 21 de junho, estÃ¡vamos programados para participar de mais 
uma atividade na Biblioteca do SESC, mas devido Ã s manifestaÃ§Ãµes, resolvemos 
nÃ£o sair com as crianÃ§as da escola. O SESC sabendo de nossa preocupaÃ§Ã£o 
levou o Grupo ESCUTA SÃ“ atÃ© nossa escola . As crianÃ§as e os professores 
adoraram ! Estamos agradecidos pelo carinho.
SESC NOSSO MAIOR PARCEIRO !
[FOTO]

[FOTO]
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calendario-de-reunioes-2-bimestre.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Cardeal Arcoverde
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
" Ampliando Horizontes "<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de agosto de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 ATENÃ‡ÃƒO PARA O CALENDÃRIO DE REUNIÃ•ES !
[FOTO]

  SÃBADO - DIA 10/08 - 9 horas - BOLSA FAMÃLIA E ESCOLA DE PAIS
TERÃ‡A - DIA 13/08 - 7:30 horas - 1801 e 1802 13:30 horas - 1601, 1602 e 1603
QUINTA - DIA 15/08 - 7:30 horas - 1901 e 1902 ( desempenho e formatura )13:30 
horas - 1701 e 1702

 TURMAS DE PRIMÃRIO E EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL : As professoras enviarÃ£o bilhete com 
data e horÃ¡rio da reuniÃ£o atravÃ©s da agenda do aluno.
OBS : Os boletins somente serÃ£o entregues aos responsÃ¡veis, durante as 
reuniÃµes.

 NÃƒO ESQUEÃ‡AM QUE A PRESENÃ‡A DO RESPONSÃVEL NAS REUNIÃ•ES ESCOLARES Ã‰ DE SUMA
IMPORTÃ‚NCIA PARA O BOM DESEMPENHO ESCOLAR DO ALUNO .
NÃƒO FALTEM !
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcardealleme.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
jornais-da-multirio-entre-jovens-e-o.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jornais da MultiRio - Entre Jovens e O Tagarela

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Chegaram os jornais da MultiRio - EdiÃ§Ã£o nÂº 03 - Novembro de 2011. VocÃª 
encontra o jornal na sua escola, converse com o GrÃªmio Estudantil e peÃ§a o 
seu!!!!  NÃƒO PERCA!!!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcardealleme.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
arraia-da-cardia.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ArraiÃ¡ da CardiÃ¡!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cardeal-leme-2012.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cardeal Leme/ 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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... Escola grande se faz com grandes cabeÃ§as ( Ã©
certo !), mas tambÃ©m com grandes coraÃ§Ãµes, com muitos braÃ§os, que se 
estendem
em abraÃ§os, que animam caminhadas para grandes horizontes. REDIN 1999; 07

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-da-sustentabilidade.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira de Sustentabilidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Sustentabilidade comeÃ§a aqui : amizade,respeito,solidariedade,amor e paz!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-homenagem-ao-dia-internacional.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcardealleme.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
1-concurso-de-redacao-cardeal-leme.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1Âº CONCURSO DE REDAÃ‡ÃƒO CARDEAL LEME

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A hora Ã© agora! Quer participar de um concurso que vai agitar a Cardeal?
EntÃ£o venha se inscrever no inÃ©dito Concurso
de RedaÃ§Ã£o que teremos em nossa escola!

[FOTO]

[FOTO]

VocÃª: uma pessoa Ãºnica e especialAuto-conhecimento e potencial de vida:

QUEM SOU EU?O QUE ME MOVE?QUAL MEU POTENCIALPARA SER FELIZ?[FOTO]

SerÃ£o 4 chances de participar ao longo do ano, dividas em 3 categorias
diferentes:
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para 4Âº e 5Âº anos;
 para 6Âº e 7Âº
anos;
 para 8Âº e 9Âº anos .
A primeira parte do concurso serÃ¡ agora, nesse 1Âº bimestre!

Deixamos como inspiraÃ§Ã£o os versos de nosso amado poeta VinÃ-cius de
Moraes:

[FOTO]
A felicidade Ã© como a plumaQue o vento vai levando pelo arVoa tÃ£o leveMas tem 
a vida brevePrecisa que haja vento sem parar.

A felicidade Ã© uma coisa loucaMais tÃ£o delicada, tambÃ©mTem flores e amores de
todas as coresTem ninhos de passarinhosTudo isso ela temE Ã© por ela ser assim 
tÃ£o delicada
Que eu trato sempre dela muito bem.
A felicidade - Vinicius de Moraes

As inscriÃ§Ãµes estÃ£o abertas atÃ© o DIA 13/04! Escreva jÃ¡ a
sua redaÃ§Ã£o!

 <COMENTÃRIOS>
teste

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
centenario-de-vinicius-de-moraes.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CentenÃ¡rio de Vinicius de Moraes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
Marcus Vinicius da Cruz de Mello Moraes, conhecido como Vinicius de Moraes 
nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, com ascendÃªncia nobre e de 
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dotes artÃ-sticos.
Com apenas 16 anos entrou para a Faculdade de Direito do Catete, onde se formou 
em 1933, ano no qual teve seu primeiro livro publicado O caminho para a 
distÃ¢ncia. Durante o perÃ-odo de formaÃ§Ã£o acadÃªmica firmou amizades com 
vÃ-nculos boÃªmios e desde entÃ£o, viveu uma vida ligada Ã  boemia.

ApÃ³s alguns anos foi estudar Literatura Inglesa na Universidade de Oxford, no 
entanto, nÃ£o chegou a se formar em razÃ£o do inÃ-cio da Segunda Guerra Mundial.
Ao retornar ao Brasil, morou em SÃ£o Paulo, onde fez amizade com MÃ¡rio de 
Andrade, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade e tambÃ©m efetivou o 
primeiro de seus nove casamentos. Logo apÃ³s algumas atuaÃ§Ãµes como jornalista,
cronista e crÃ-tico de cinema, ingressou na diplomacia em 1943. Por causa da 
carreira diplomÃ¡tica, Vinicius de Morais viajou para Espanha, Uruguai, FranÃ§a 
e Estados Unidos, contudo sem perder contato com o que acontecia na cultura do 
Brasil.

Ã‰ um dos fundadores do movimento revolucionÃ¡rio na mÃºsica brasileira, chamado
de Bossa Nova, juntamente com Tom Jobim e JoÃ£o Gilberto. Com essa nova 
empreitada no mundo da mÃºsica, Vinicius de Moraes abandonou a diplomacia e se 
tornou mÃºsico, compÃ´s diversas letras e viajou atravÃ©s das excursÃµes 
musicais. Durante esse perÃ-odo viveu intensamente os altos e baixos da vida 
boÃªmia, alÃ©m de vÃ¡rios casamentos.

O inÃ-cio da obra de Vinicius de Moraes segue uma alianÃ§a com o Neo-Simbolismo,
o qual traz uma renovaÃ§Ã£o catÃ³lica da dÃ©cada de 30, alÃ©m de uma 
reformulaÃ§Ã£o do lado espiritual humano. VÃ¡rios poemas do autor enquadram-se 
nesta fase de temÃ¡tica bÃ-blica. PorÃ©m, com o passar dos anos, as poesias 
foram focando um erotismo que passava a entrar em contradiÃ§Ã£o com a sua 
formaÃ§Ã£o religiosa.
ApÃ³s essa fase de dicotomia entre prazer da carne e princÃ-pios cristÃ£os, 
infelicidade e felicidade, Vinicius de Moraes partiu para uma segunda fase 
poÃ©tica: a temÃ¡tica social e a visÃ£o de amor do poeta.
HÃ¡ diferenÃ§as na estrutura da primeira fase poÃ©tica do escritor em relaÃ§Ã£o 
Ã  segunda: a mudanÃ§a dos versos longos e melancÃ³licos para uma linguagem mais
objetiva e coloquial.

Vinicius de Moraes foi um poeta que marcou a literatura e a mÃºsica, e atÃ© hoje
Ã© relembrado, inclusive em nomes de avenidas, ruas, perfumes, etc.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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o-poeta-popular-brasileiro.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Poeta Popular Brasileiro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VINICIUS DE MORAESO POETA POPULAR BRASILEIRO[FOTO]
Tomara

 Que a tristeza te convenÃ§a
 Que a saudade nÃ£o compensa
 E que a ausÃªncia nÃ£o dÃ¡ paz
 E o verdadeiro amor de quem se ama
 Tece a mesma antiga trama
 Que nÃ£o se desfaz

 E a coisa mais divina
 Que hÃ¡ no mundo
 Ã‰ viver cada segundo
 Como nunca mais...VinÃ-cius de Moraes

 <COMENTÃRIOS>
VinÃ-cius, sempre um balsamo!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ivan-cruz-o-poeta-da-infancia.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ivan Cruz - O poeta da infÃ¢ncia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
[FOTO]
O artista PlÃ¡stico Ivan Cruz nasceu em 1947 nos subÃºrbios do Rio de Janeiro, e
brincava pelas ruas de seu bairro como toda crianÃ§a...

Apesar de amante da Arte, enveredou-se pelo caminho do Direito e se formou em 
1970, mas nunca deixando de lado a pintura, o que mostrou frequentando a 
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Sociedade Brasileira de Belas Artes nos anos 60 e visitas constantes ao MAM e ao
Museu Nacional de Belas Artes. Em 1978 troca o sucesso financeiro do Rio pela 
beleza natural de Cabo Frio: o sol, o mar e seus frutos contagiam seu espÃ-rito.

No ano de 1986 resolve abandonar a advocacia e se dedicar integralmente Ã  
produÃ§Ã£o artÃ-stica, e lembra que quando jovem, a primeira pintura que 
conheceu foi de Portinari em sua fase geomÃ©trica. A sua preocupaÃ§Ã£o foi 
sempre com a criaÃ§Ã£o e nÃ£o com a cÃ³pia ou engajamento em alguma Escola jÃ¡ 
criada. Ingressa na Escola Brasileira de Belas Artes (hoje EBA) da U.F.R.J., 
frequentando seus bancos escolares pelo tempo que julgou necessÃ¡rio. Sempre 
acreditou ser o ecletismo a sua unidade, querendo sempre criar e nÃ£o copiar 
apenas.

Passou a fazer uma sÃ©rie de exposiÃ§Ãµes em Cabo Frio e demais municÃ-pios da 
RegiÃ£o dos Lagos, alÃ©m do Rio de Janeiro, sempre com estilos diversos a cada 
exposiÃ§Ã£o, passando por temas abstratos e figurativos, das mais diversas 
variaÃ§Ãµes de sua expressÃ£o pessoal.

Em 1990, se preparando para uma exposiÃ§Ã£o em Portugal, Ivan Cruz pintou seus 
primeiros quadros com temas de sua infÃ¢ncia, mais precisamente suas 
Brincadeiras. O sucesso foi tÃ£o grande por aqui, que ele cancela sua 
exposiÃ§Ã£o em Portugal e expÃµe em vÃ¡rias cidades da RegiÃ£o dos Lagos e no 
Rio de Janeiro.

Passou a retratar em suas telas: piÃµes, crianÃ§as pulando corda, jogando 
bola-de-gude, pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniÃ§a e muito 
mais...

De 1990 atÃ© hoje, Ivan Cruz pintou cerca de 600 quadros, retratando mais de 100
brincadeiras distintas, e chamou essa sÃ©rie de Brincadeiras de CrianÃ§a, que 
cresceu de tal forma sua expressÃ£o e repercussÃ£o que se transformou em um 
projeto, pois passou a reunir em suas exposiÃ§Ãµes nÃ£o sÃ³ os quadros, mas os 
brinquedos retratados, oficinas de brincadeiras e confecÃ§Ã£o de brinquedos, 
contadores de histÃ³ria, alÃ©m de uma ambientaÃ§Ã£o com mÃºsicas da Ã©poca, como
cantigas de roda...Tudo nascido do sonho, da saudade e da vontade de fazer com 
que todos voltassem a brincar e as crianÃ§as de hoje aprendam o verdadeiro 
espÃ-rito dessa arte que estÃ¡ sendo deixada de lado hoje em dia.

Ivan Cruz baseia seu trabalho na frase que criou: A crianÃ§a que nÃ£o brinca 
nÃ£o Ã© feliz, ao adulto que quando crianÃ§a nÃ£o brincou, falta-lhe um pedaÃ§o 
no coraÃ§Ã£o.

Sucesso total, o projeto vem crescendo com inÃºmeras exposiÃ§Ãµes em vÃ¡rias 
instituiÃ§Ãµes e espaÃ§os culturais, sempre ganhando forÃ§a e aplausos das mais 
diversas camadas sociais e profissionais, por apresentar como importante 
ferramenta para as Ã¡reas de Arte-educaÃ§Ã£o, Pedagogia, EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, 
MÃºsica, Psicologia Infantil, Literatura entre outras, sempre servindo tambÃ©m 
como disseminador das Artes PlÃ¡sticas no pÃºblico em geral.

Em 1999, a Telemar, reproduziu oito telas suas em cartÃµes telefÃ´nicos, numa 
produÃ§Ã£o de mais de um milhÃ£o de cartÃµes na sÃ©rie Brincadeiras de CrianÃ§a.
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Ivan tem como objetivo divulgar o mÃ¡ximo possÃ-vel esse seu resgate ao lÃºdico,
Ã  imaginaÃ§Ã£o, quer incentivar ao mÃ¡ximo o desenvolvimento real das nossas 
crianÃ§as no feliz mundo das brincadeiras, fugindo dos custos e problemÃ¡ticas 
urbanas que esse pÃºblico tanto sofre nos dias atuais, confinadas a play-ground,
ao Ã  frente de computadores, TVs e videogames, desacostumadas ao convÃ-vio 
coletivo e ao desenvolvimento motor proporcionado por tais jogos infantis de 
outrora.

Hoje as imagens criadas por Ivan Cruz, podem ser vistas em camisetas, imÃ£s de 
geladeira, jogo da memÃ³ria, gravuras e diversas aplicaÃ§Ãµes destas, pois todos
devem ter acesso Ã  Arte e Ã  tÃ£o rico tema. CompÃ´s tambÃ©m uma mÃºsica, que 
tem letra do artista e mÃºsica de Marcos VinÃ-cius com esse tema.

Suas telas sÃ£o de cores fortes e variadas de cerca de 1 metro por 1 metro (1 
metro quadrado) em tÃ©cnica: AcrÃ-lico sobre tela, logo chamam a atenÃ§Ã£o da 
garotada que se diverte,  junto aos adultos que entram em um verdadeiro tÃºnel 
do tempo ao rever suas gostosas brincadeiras.

A Brincadeira jÃ¡ chegou atÃ© ao meio cientÃ-fico, onde seu filho Ivan Neto, que
cursa o Ãºltimo perÃ-odo de Engenharia na UFRJ, elaborou explicaÃ§Ãµes fÃ-sicas 
para as mais diversas brincadeiras como: piÃ£o, balÃ£o, barquinho de papel...

Em junho de 2001 Ivan Cruz entra no mundo das Esculturas, onde concluiu sua 
primeira escultura em bronze Pulando Amarelinha, e atÃ© hoje fez cerca de 15 
dessas brincadeiras, com aproximadamente 20 cm cada, e jÃ¡ esta trabalhando em 
esculturas em tamanho natural (cerca de 1,20m), para ambientar a PraÃ§a AmÃ©rico
VespÃºcio, em Cabo Frio, num projeto em parceria com a prefeitura da cidade, 
Inaugurado dia 21 de julho de 2001 o EspaÃ§o Cultural Ivan Cruz, na galeria 
ArteBrasil.

Em 2002, a Prefeitura de Arraial do Cabo adquiriu a escultura pulando carniÃ§a, 
em bronze (tamanho natural), que foi instalada na praÃ§a Castelo Branco, no 
mesmo municÃ-pio.

Tem esculturas e pinturas expostas na Galeria Errol Flynn, em Belo Horizonte. No
Rio de Janeiro: Funarte, Museu Nacional de Belas Artes e Museu da RepÃºblica 
sÃ£o alguns dos espaÃ§os onde podemos encontrar suas crianÃ§as brincando. 

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
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3\emcastelnuovo.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
mensagem-de-natal.html

 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mensagem de Natal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A consciÃªncia defamÃ-lia, amor, paz, felicidade!

Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso dia a dia

e que a esperanÃ§a seja um objetivo concretizado

Que a Fraternidade Universal seja nossa meta e

que haja somente amor em meio a tempos difÃ-ceis,

assim encontraremos a Paz tÃ£o almejada!

O Natal do Amor Ã© a fÃ© e a esperanÃ§a renascidas nos olhos de uma crianÃ§a!

Feliz Natal e que esse espÃ-rito

se mantenha por todo o ano de 2012!!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcastelnuovo.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
atencao-alunos-novos.html

 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 31 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o alunos novos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos novos que efetuaram sua matricula on-line e que jÃ¡ efetuaram a 
confirmaÃ§Ã£o na nossa escoladeverÃ£o comparecer na escola, uniformizados para 
tirar a foto, seguindo a seguinte chamada:

6Âº ano - dia 07/02/2012

1Âº ao 5Âºano - dia 8/02/2012

7Âºao 9Âºano - dia 09//02/2012

Esperamos vocÃªs !

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
informativo-de-turma-e-turno-para-o-ano.html

 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Informativo de turma e turno para o ano de 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aos Pais e Alunos,

Para saber turma e turno em 2012, Ã© necessÃ¡rio o retorno DIA 25/01/2012, CADA 
 ANO EM SEU HORÃRIO:

- 2 ANO - 16H - 6 ANO - 10H

- 3 ANO - 14H - 7 ANO - 12H

- 4 ANO - 12H - 8 ANO - 14H

- 5 ANO - 10H - 8 ANO - 16H
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APROVEITAMOS PARA LEMBRAR QUE NOSSA ESCOLA FAZ QUESTÃƒO DO USO DO UNIFORME 
OFICIAL DA PREFEITURA, DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA:

- CalÃ§a jeans Azul Marinho sem manchas ou enfeites;

- TÃªnis Preto Liso (All Star se possÃ-vel);

- Blusa Oficial da Prefeitura;

- Meias Brancas (sem ser escondidas para dentro do calÃ§ado);

- Agasalho Azul Marinho ou Preto sem enfeites, aberto na frente;

Esperamos vocÃªs!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
barack-obama-em-copacabana.html

 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Barack Obama em Copacabana

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Vitor Hugo SilvaTurma: 1702
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, passou, em 2011, na rua Miguel 
Lemos em Copacabana.A rua foi fechada por policiais. Acompanhado por 
seguranÃ§as, Barack Obama passou de carro e acenou para a multidÃ£o.Alguns 
moradores tiraram fotos, outros gravaram vÃ-deos para nÃ£o se esquecerem desse 
momento.
[FOTO]
Acima, ilustraÃ§Ã£o do aluno Vitor Hugo;abaixo foto retirada do google.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entrada-da-upp.html

 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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A entrada da UPP no Vidigal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
JÃºlia Ferreira
Turma: 1702 

A pacificaÃ§Ã£o ocorreu em novembro de 2011.Envolveu policias,moradores e, 
claro, bandidos.A chegada da UPP ao Vidigal foi bem calma. NÃ£o teve tiroteios e
foi bem fÃ¡cil para os policias entrarem na comunidade.Alguns moradores se 
surpreenderam, pois no momento nÃ£o estavam em casa.
Naquele dia, pessoas da comunidade ficaram muito preocupadas, pois alguns nÃ£o 
sabiam o que havia acontecido.A ordem da pacificaÃ§Ã£o foi dada pelo governador.
Ele quer todas as comunidades da zona sul, norte e oeste pacificadas atÃ© 2014.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
falta-de-luz-no-alto-leblon.html

 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Falta de luz no Alto Leblon

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

TÃ©cnicos
da Light vÃ£o ao bairro para alertar sobre a falta de luz no local

AndrÃ© AraÃºjo de Andrade
Turma: 1702Na sexta-feira, dia 25 de maio, a empresa
que administra a luz, no municÃ-pio do Rio de Janeiro, comunicou aos moradores 
do
Alto Leblon que farÃ¡ uma interrupÃ§Ã£o na energia do local.Segundo
a empresa, a falta de luz serÃ¡ das 23:00h Ã s 5:00h. O motivo serÃ¡ a 
renovaÃ§Ã£o
de cabos para evitar futuras quedas de energia causadas pela chuva.Os
moradores ficaram inconformados ao receber a notÃ-cia, pois muitos deles tÃªm
crianÃ§as pequenas e terÃ£o de sair para casa de parentes.
[FOTO]
 Dona Irani no escuro de sua residÃªncia devido Ã  falta de energia elÃ©trica
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homem-atropela-pedestre-com-seu-veiculo.html
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 <TÃTULO>

Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Homem atropela pedestre com seu veÃ-culo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Homem bate em poste e acaba morrendo em Botafogo
Anderson Santos de AndradeTurma: 1702

No domingo, dia 20 de maio de 2012, Ã s 9h da manhÃ£, aconteceu um acidente na 
rua Real Grandeza em Botafogo.
Houve um atropelamento no qual o homem do carro acabou batendo no poste. As 
pessoas ligaram
desesperadamente para a ambulÃ¢ncia e para o corpo de bombeiros avisando sobre o
acidente.Levaram o motorista e o pedestre para o hospital com vida. O pedestre 
sÃ³
teve ferimentos leves. O condutor do veÃ-culo ficou em coma por dois dias e 
acabou morrendo
de hemorragia cerebral por causa de uma pancada muito forte na cabeÃ§a. Ele foi
enterrado no cemitÃ©rio SÃ£o JoÃ£o Batista em Botafogo, onde ocorreu o 
acidente.A mÃ£e do motorista ficou muito abatida e triste pela morte do seu 
filho que trabalhava em Copacabana como gerente de uma
loja de roupas.
[FOTO]
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 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olha o que eles estÃ£o lendo!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Arthur AraÃºjo
Matheus VieiraRick Bruno Cavalcante
(Turma: 1802)
A seguir, vocÃª irÃ¡ ler uma entrevista feita a quatro adolescentes. O assunto 
Ã© literatura.
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Qual Livro marcou sua infÃ¢ncia?Aline B.: NÃ£o tem livro especÃ-fico que marcou 
minha infÃ¢ncia, eu li o que os outros me ensinaram a ler.Geisa: O julgamento de
lampiÃ£o.Aline Fernandes: Branca de neve.Ana Luiza Alexandre: A bela e a fera.
Se vocÃª fosse fazer um livro, que gÃªnero vocÃª escolheria para o seu 
livro?Aline B.: FicÃ§Ã£o ou romance.Geisa: Romance.Aline Fernandes: Suspense.Ana
Luiza Alexandre: Terror.
Quantos livros vocÃª jÃ¡ leu?Aline B.: NÃ£o sei.Geisa: Muitos! Perdi a 
conta.Aline Fernandes: Mais de 20.Ana Luiza Alexandre: 15.
Qual seu escritor favorito?Aline B.: William Shakespeare.Geisa: Victor 
Orion.Aline Fernandes: Stephanie Meyer.Ana Luiza Alexandre: NÃ£o tenho.
Qual foi o pior livro que vocÃª jÃ¡ leu? Por quÃª?Aline B.: O menino do pijama 
listrado, porque contava um drama entre famÃ-lia, entÃ£o nÃ£o surpreendeu e nÃ£o
tive empolgaÃ§Ã£o na hora de ler.Geisa: AliciaÃ§Ã£o perdida. Porque nÃ£o achei 
interesse.Aline Fernandes: O diÃ¡rio da princesa.Ana Luiza Alexandre: NÃ£o 
tenho.
VocÃª acha que os livros em papel vÃ£o ser extintos?Aline B.: Acho que sim, com 
tanta tecnologia.Geisa: Pode ser que sim.Aline Fernandes: SimAna Luiza 
Alexandre: NÃ£o
[FOTO]
KindleFire - Leitor de livros digital
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 <TÃTULO>
Escola   Municipal   Castelnuovo
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Olha o que eles estÃ£o lendo!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Larissa Venturi Milena MatiasRafael RodriguesVinicius FreireNicolle Santos
(Turma:1802)

Para tentar entender o que se passa na cabeÃ§a de adolescentes com em mÃ©dia 14 
anos, nÃ³s da turma 1802 nos reunimos com um grupo de cinco colegas de classe.
NÃ³s - VocÃªs tÃªm o hÃ¡bito de ler? Leem, em mÃ©dia, quantos livros por 
ano?NathÃ¡lia Chueng - Mais ou menos. TrÃªs livros por ano.Luana - Mais ou 
menos. Um.Thatyana - NÃ£o.Maria Luisa - NÃ£o.Stephanie -NÃ£o, sÃ³ quando Ã© 
necessÃ¡rio.
NÃ³s - VocÃªs jÃ¡ se identificaram com algum personagem? Qual?Maria Luisa - 
NÃ£o.NathÃ¡lia Chueng -NÃ£o.Stephanie - NÃ£o.Luana - NÃ£o.Thatyana - NÃ£o.
NÃ³s - Qual Ã© o gÃªnero que vocÃªs preferem na hora de ler um livro? Por 
quÃª?Stephanie - Terror. Porque eu gosto de coisa assustadora.Thatyana - 
Nenhum.NathÃ¡lia Chueng - Terror. Porque Ã© mais interessante e assustador.Luana
- Romance ou terror. Porque Ã© legal (risos).Maria Luisa - Romance ou terror. 
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Porque Ã© legal.
NÃ³s - Qual Ã© o seu autor (a) preferido?Thatyana - Nenhum.Stephanie - 
Nenhum.Maria Luisa -Nenhum.NathÃ¡lia Chueng - Thalita RebouÃ§as.Luana - NÃ£o 
sei, nÃ£o leio o nome do autor.
NÃ³s - De todos os livros que vocÃª jÃ¡ leu, qual foi o melhor?Luana - Marley e 
eu.Maria Luisa - O Duda.Stephanie - Fala sÃ©rio mÃ£e.Thatyana - Nenhum.NathÃ¡lia
Chueng - Piadas que se pode contar na escola.NÃ³s - VocÃªs jÃ¡ sentiram vontade 
de escrever um livro? Se sim, como seria e o que as inspirou?Maria Luisa - JÃ¡. 
Meu Ã-dolo.Stephanie - JÃ¡.Luana - NÃ£o.Thatyana - NÃ£o.NathÃ¡lia Chueng - 
NÃ£o.[FOTO]
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Ressaca no mar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
OtÃ¡vio Braga de FariasTurma: 1702Mar agitado depois da chuva traz prejuÃ-zo
[FOTO]

 No dia vinte e um de maio, na segunda-feira, o mar estava de ressaca devido Ã  
chuva deste domingo. As ondas de Copacabana ao Leme atingiram dois metros de 
altura. AlÃ©m disso, alcanÃ§aram o calÃ§adÃ£o, deixando-o com bastante areia.A 
ressaca do mar resultou, tambÃ©m, no desaparecimento de dois pescadores. O mar 
poderia ficar agitado atÃ© quarta-feira.
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Dedicado a divulgar eventos, trabalhos pedagÃ³gicos e pesquisas realizados por 
professores e alunos da nossa Escola.<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de julho de 2012
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Atualizando !!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]

 Agora alÃ©m do nosso Blog e do Canal do[VÃDEO]
YouTube, teremos tambÃ©m um canal de Fotos!

Confira algumas fotos do ano passado clicando AQUI

Confira fotos do inicio do ano AQUI

Em breve mais fotos !!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcecilia2011.blogspot.com.br.2011.txt
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Conversando sobre o sentido da PÃ¡scoa- abril/2011
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de outubro de 2011
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A Escola Municipal CecÃ-lia Meireles

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Localizada aRua Brasil, no bairro de Vila Kosmos,a EM CecÃ-lia MeirelesÃ© uma 
escola ...

 <COMENTÃRIOS>
Estudei aÃ- em 1972 / 73.
Ela fica dentro do IPASE......Faz muito tempo.
Fui da 1Âª turma dessa escola. SaÃ- de lÃ¡ porque minha mÃ£e achou que lÃ¡ tava 
ficando barra pesadÃ-ssima....entÃ£o saÃ- no meio do ano de 1973.
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 16 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Quem foi a professora e poeta CecÃ-lia Meireles?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Filha de Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcionÃ¡rio do Banco do Brasil 
S.A., e de D. Matilde Benevides Meireles, professora municipal, CecÃ-lia 
Benevides de Carvalho Meireles nasceu em 7 de novembro de 1901, na Tijuca, Rio 
de Janeiro. Foi a Ãºnica sobrevivente dos quatros filhos do casal. O pai faleceu
trÃªs meses antes do seu nascimento, e sua mÃ£e quando ainda nÃ£o tinha trÃªs 
anos. Criou-a, a partir de entÃ£o, sua avÃ³ D. Jacinta Garcia Benevides. 
Escreveria mais tarde:

[FOTO]
"Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, trÃªs meses depois da morte de meu pai, e 
perdi minha mÃ£e antes dos trÃªs anos. Essas e outras mortes ocorridas na 
famÃ-lia acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me 
deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a Morte que docemente aprendi 
essas relaÃ§Ãµes entre o EfÃªmero e o Eterno.
(...) Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A
noÃ§Ã£o ou o sentimento da transitoriedade de tudo Ã© o fundamento mesmo da 
minha personalidade.

[FOTO]
(...) Minha infÃ¢ncia de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem 
negativas, e foram sempre positivas para mim: silÃªncio e solidÃ£o. Essa foi 

 sempre a Ã¡rea de minha vida. Ãrea mÃ¡gica, onde os caleidoscÃ³pios inventaram 
fabulosos mundos geomÃ©tricos, onde os relÃ³gios revelaram o segredo do seu 
mecanismo, e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde foi nessa Ã¡rea que os 
livros se abriram, e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em 
combinaÃ§Ã£o tÃ£o harmoniosa que atÃ© hoje nÃ£o compreendo como se possa 
estabelecer uma separaÃ§Ã£o entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios
de um pano."

Conclui seus primeiros estudos - curso primÃ¡rio - em 1910, na Escola EstÃ¡cio 
de SÃ¡, ocasiÃ£o em que recebe de Olavo Bilac, Inspetor Escolar do Rio de 
Janeiro, medalha de ouro por ter feito todo o curso com "distinÃ§Ã£o e louvor". 
Diplomando-se no Curso Normal do Instituto de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, em 
1917, passa a exercer o magistÃ©rio primÃ¡rio em escolas oficiais do antigo 
Distrito Federal.

[FOTO]

Dois anos depois... 
Continue lendo a biografia e bibliografia de Cecilia Meireles, clicando aqui.
CrÃ©ditos a Releituras_Resumo biogrÃ¡fico e bibliogrÃ¡fico.

--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
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MOSTRA DIVERSIDADE RELIGIOSA: 01 E 03 DE JUNHO/2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
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Projeto Mais EducaÃ§Ã£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 30 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VISITA DO ESCRITOR JULIO EMILIO BRAZ
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 <COMENTÃRIOS>
Gente querida, amo Julio EmÃ-lio! Ele Ã© uma pessoa muito humana, alÃ©m de ter 
feito o prefÃ¡cio do meu livro. 
Foi uma grande escolha chamÃ¡-lo a falar aos alunos sobre sua vida e glÃ³ria.
ParabÃ©ns!
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de janeiro de 2012
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OlimpÃ-ada da MatemÃ¡tica 2011
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de janeiro de 2012
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ConfraternizaÃ§Ã£o: dia do professor
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FESTA JULINA - PEJA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Adicionar legenda
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ALEGRIA NÃƒO TEM IDADE!!!
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 14 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

... NO TEATRO...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de janeiro de 2012
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PEJA I : TRABALHOS ARTESANAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Página 2002



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pemiacao-prova-rio-aluna-klara.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PemiaÃ§Ã£o Prova Rio
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sarau de Inverno (14 de julho de 2011)
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 16 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Baile de Carnaval em 17/02/12
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MUITA ALEGRIA E DIVERSÃƒO!
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 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

BODAS DE RUBI - 40 ANOS.

VAMOS CELEBRAR!
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maquetes-da-escola-restauracao-e-nova.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
MAQUETES DA ESCOLA: RestauraÃ§Ã£o e nova maquete.
Maquete antes da restauraÃ§Ã£o...

[FOTO]

[FOTO]

Processo de restauraÃ§Ã£o...

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Maquete restaurada e pronta para ser apreciada na festa da escola.

[FOTO]
Nova maquete planejada e produzida pelo aluno Ysrael,turma 1603.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
para-que-nosso-projeto-da-celebracao.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PARA QUE NOSSO PROJETO DA CELEBRAÃ‡ÃƒO DOS 40 ANOS SE TORNASSE 
REALIDADE MUITA GENTE DOOU SEU TEMPO, SUA CRIATIVIDADE E NÃƒO MEDIU 
ESFORÃ‡OS... EIS ALGUNS REGISTROS DE TANTOS ACONTECIMENTOS QUE PRECEDERAM
 NOSSA ESTIMADA FESTA.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sensibilizacao-e-reflexao-sobre.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal CecÃ-lia Meireles
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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"Eu canto porque o instante existe e minha vida estÃ¡ completa. NÃ£o sou alegre 
nem sou triste: sou poeta."
CecÃ-lia Meireles<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 16 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SensibilizaÃ§Ã£o e reflexÃ£o sobre a PÃ¡scoa/2012. 

A partir de vÃ-deos assistidos os alunos foram convidados a pensar a respeito de
alguns valores, como o amor ao prÃ³ximo e tiveram um diÃ¡logo sadio com a 
direÃ§Ã£o e os professores da escola.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emclotildeguimaraes.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
apresentacao.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ApresentaÃ§Ã£o!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Este blog destina-se Ã  postagens para divulgar e socializar aÃ§Ãµes/atividades 
realizadas na Escola Municipal 04.10.012 Clotilde GuimarÃ£es.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
geometria-figuras-planas-poligonos-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Geometria: Figuras Planas - PolÃ-gonos e nÃ£o polÃ-gonos e SÃ³lidos GeomÃ©tricos
Turma: 1604 Professora: Sonia Regina Silva dos Santos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Objetivo Geral:Distinguir polÃ-gonos de nÃ£o polÃ-gonos e conhecer seus nomes e 
propriedades.Objetivos EspecÃ-ficos:. Identificar os polÃ-gonos de acordo com 
seu nÂº de lados e propriedades principais.. Distinguir cÃ-rculo de 
circunferÃªncia e conhecer seus elementos principais.. Comparar a forma de 
alguns objetos jÃ¡ conhecidos no de seu cotidiano com a forma dos sÃ³lidos 
geomÃ©tricos.. Reconhecer que os sÃ³lidos geomÃ©tricos sÃ£o formados pela 
composiÃ§Ã£o de figuras planas.. Exercitar a visÃ£o geomÃ©trica 
tridimensional.Procedimentos:. ExplanaÃ§Ã£o da professora sobre o tema.
[FOTO]

. UtilizaÃ§Ã£o do vÃ-deo PolÃ-gonos na Vida Cotidiana
 [VÃDEO]

. ConfecÃ§Ã£o da Bandeira Brasileira recoberta com forminhas de doce.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

. Montagem de sÃ³lidos geomÃ©tricos atravÃ©s das planificaÃ§Ãµes 
disponibilizadas
[FOTO]
. ConfecÃ§Ã£o de um painel sÃ-ntese
[FOTO]
Recursos:O material utilizado foi: quadro negro, giz, computador, vÃ-deo, 
forminhas de doce nas cores da Bandeira Brasileira , compasso, rÃ©gua, tesoura, 
cola, xerox das planificaÃ§Ãµes e cartolina.
AvaliaÃ§Ã£o:O envolvimento da turma foi intenso, pois as atividades chamaram a 
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atenÃ§Ã£o, tiveram aspecto lÃºdico - o de manusear o material e mexer com 
materiais de arte, alÃ©m de dar sentido e prazer ao trabalho do professor, como 
mediador e incentivador da aprendizagem. Isso acontece em razÃ£o das propostas 
pedagÃ³gicas que apresentam significado e carÃ¡ter desafiador.

 <COMENTÃRIOS>
Este comentÃ¡rio foi removido pelo autor.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais-no-dia-21-de-maio-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de pais no dia 21 de maio de 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cumprindo o CalendÃ¡rio Escolar estabelecido pela SME, realizamos nossa reuniÃ£o
bimestral com os responsÃ¡veis, foi mais uma oportunidade de convidar os 
responsÃ¡veis pelos alunos para conhecerem de perto o trabalho que estamos 
desenvolvendo com as crianÃ§as da nossa escola e, tambÃ©m, sensibilizÃ¡-los para
uma participaÃ§Ã£o mais efetiva no dia-a-dia escolar.
Ao entrar os pais assinaram a lista de presenÃ§a.

[FOTO]
Os responsÃ¡veis foram recepcionados pela diretora Evanina Fatima Freire 
Malheiro e pela coordenadora pedagÃ³gica Elizabeth Rosa Grenho.
[FOTO]
[FOTO]
Fizemos uma gostosa surpresa aos papais e mamÃ£es... iniciamos com um gostoso 
cafÃ©...

[FOTO]
Depois os responsÃ¡veis foram encaminhados as salas de aula onde foram recebidos
por um professor que fez o repasse de informaÃ§Ãµes sobre os assuntos 
pertinentes ao funcionamento da escola, desempenho dos alunos, apresentaÃ§Ã£o 
dos Projetos que a escola estÃ¡ desenvolvendo com as crianÃ§as neste ano e 
CartÃ£o FamÃ-lia Carioca.
[FOTO]
Tivemos a presenÃ§a de 448 pais em nossa reuniÃ£o. As salas ficaram pequenas, 
lotadas para acolher tantos responsÃ¡veis e por esse motivo tivemos pessoas em 
pÃ©, mas apesar disso as atividades se seguiram num clima de acolhimento.Tivemos
o acompanhamento da professora Vera LÃºcia Mendes Teixeira representante da 
CRE.Obrigado aos pais, avÃ³s, avÃ´s, vizinhos, a todos pela vinda Ã  nossa 
escola.A reuniÃ£o foi sÃ³ sucesso!!!!ParabÃ©ns aos professores e funcionÃ¡rios 
que colaboraram para essa conquista: Luiz Carlos Teixeira, Rosangela da Silva 
Ferraz, Maria de Fatima Cardoso Matheus, George Luiz de Abreu VidipÃ³, Sonia 
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Regina Silva Santos, Rita de Cassia Schwenck BrandÃ£o, Isabel Cristina Farias 
Barbosa, Serge Andrei de SÃ¡ Cavalcante, PatrÃ-cia Lucia de F. dos Santos, Jorge
CustÃ³dio, HeloÃ-sa Maria de Oliveira Reis, Tereza de Lima Costa, Taciana 
Andriollo Ferreira Cristina Correa, Aline Pinto dos Santos, JosÃ© Luiz Conrado 
de Oliveira, Lucia Regina Telles dos Santos e Kleber Suzano Barbosa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sistema-solar.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 27 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sistema Solar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Alunos e amigos,Esse Ã© o primeiro post do nosso blog.Esperamos que fiquem 
juntos conosco compartilhando o nosso trabalho diÃ¡rio e postando os seus 
comentÃ¡rios.
[FOTO]

A Professora trabalhou com seus alunos da AceleraÃ§Ã£o 3 o Sistema Solar. Para 
entender melhor o conteÃºdo confeccionaram desenhos para compreender melhor o 
movimento dos astros como rotaÃ§Ã£o e translaÃ§Ã£o. AlÃ©m disso, durante a 
confecÃ§Ã£o do trabalho, muitos alunos buscaram informaÃ§Ãµes sobre alguns 
planetas, a apÃ³s discutiram o assunto em sala com os colegas. Todos os 
trabalhos foram realizados na sala de aula com orientaÃ§Ã£o da professora.
[FOTO]

Objetivo Geral: Conhecer o sistema solar e seus respectivos componentesObjetivos
EspecÃ-ficos:Reconhecer que      o sol Ã© uma estrela e a lua o satÃ©lite da 
terra.Identificar      os planetas do sistema solar.Nomear      algumas 
peculiaridades do nosso sistema solar.
Procedimentos MetodolÃ³gicos:ApresentaÃ§Ã£o      da Atividade aos alunos; 
Trabalhar o      conteÃºdo na sala de aula atravÃ©s de conversa      dirigida, 
exploraÃ§Ã£o e leitura compartilhada de texto, apresentaÃ§Ã£o de      cartaz, 
atividades orais e escrita;[FOTO]
ConfecÃ§Ã£o      do esquema do sistema solar na sala de aula.[FOTO]

Recursos DidÃ¡ticosQuadro, giz, cartazes, texto 
impresso.AvaliaÃ§Ã£oParticipaÃ§Ã£o, atividade oral e escrita.Desenvolvimento das
atividades1Âº passo:Reconhecimento dos alunos.2Âº passo:ApresentaÃ§Ã£o e 
anÃ¡lise do texto: O Sistema Solar3Âº passo: DemonstraÃ§Ã£o de cartazes.4Âº 
passo:ApresentaÃ§Ã£o e discussÃ£o de atividade oral e escrita.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-abl.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita a ABL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Os professores Renata Lia Ferreira da Silva e Julius Cesar Carvalho Pessanha, no
dia 18/05/2011, levaram alunos do 9Âº ano (1901, 1902e 1903) para conhecerem e 
assistirem Dinah, CarÃ-ssima Dinah na Academia Brasileira de Letras situa-se Ã  
Av. 13 Maio, 23 - Centro e Ã© uma instituiÃ§Ã£o que tem por fim o cultivo da 
lÃ-ngua e a literatura nacional.

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-emcg-fiocruz.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 29 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita a EMCG - FIOCRUZ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os professores Marcia Cristina Sobral Pereira e Julius Cesar Carvalho Pessanha, 
no dia 13/05/2011, levaram alunos de suas turmas (1601, 1602, 1604, 1606, 1701, 
1702, 1703 e 1706) para conhecerem a FIOCRUZ.A FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz, 
instituiÃ§Ã£o vinculada ao MinistÃ©rio da SaÃºde, situa-se Ã  Avenida Brasil, 
4365 - Manguinhos, que tem como objetivo promover pesquisas na Ã¡rea da saÃºde 
pÃºblica.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
as-oficinas-do-mais-educacao-estao.html
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

As oficinas do Mais EducaÃ§Ã£o estÃ£o bombando

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Mais EducaÃ§Ã£o Ã© uma aÃ§Ã£o do Governo Federal, que busca garantir o direito
de aprender, utilizando o horÃ¡rio do contraturno escolar, com atividades 
culturais e pedagÃ³gicas.O projeto estÃ¡ em andamento agosto do ano passado e os
resultados sÃ£o as sensÃ-veis mudanÃ§as de comportamento das crianÃ§as e melhora
no desempenho escolar. O projeto estÃ¡ em andamento desde agosto de 2010, e 180 
estudantes estÃ£o envolvidos com as atividades do Mais EducaÃ§Ã£o. Orientados 
por oficineiros, eles tÃªm vivenciado letramento, matemÃ¡tica, jornal escolar, 
rÃ¡dio escolar, grafite e vÃ´lei e os resultados sÃ£o as sensÃ-veis mudanÃ§as de
comportamento das crianÃ§as e melhora no desempenho escolar. As oficinas tÃªm a 
duraÃ§Ã£o de dez meses, ministradas diariamente por 2 horas e 30 minutos de 
duraÃ§Ã£o.O Mais EducaÃ§Ã£o Ã© importante porque vai favorece a aprendizagem das
crianÃ§as, principalmente porque elas ficam mais tempo na escola. Os 
responsÃ¡veis vÃªem no programa, uma oportunidade de ocupar as crianÃ§as com 
mais aprendizado e distanciando-as da violÃªncia e da rua.Trabalham no PROGRAMA 
MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO:. CRISTIANE BARBOSA BARRETO - Letramento - Com o objetivo de 
desenvolver a funÃ§Ã£o social da LÃ-ngua Portuguesa, comunicaÃ§Ã£o verbal, 
leitura e escrita.. JEAN DE CARVALHO - RÃ¡dio Escolar - Com o objetivo de 
utilizar este recurso no desenvolvimento de projetos educativos dentro dos 
espaÃ§os escolares.
. VANCLER DE ASSIS - Jornal Escolar - Tem o objetivo de melhorar a escrita, 
estimular a leitura e despertar a consciÃªncia critica nos alunos . DANIEL DE 
CARVALHO CANANÃ‰A - Grafite - Possibilitar ao aluno perceber a diferenÃ§a de uma
obra de arte produzida com a tÃ©cnica do grafite e o ato de pichar o patrimÃ´nio
pÃºblico.. REYNALDO - VÃ´lei - Com o objetivo de promover a saÃºde pela 
cooperaÃ§Ã£o, socializaÃ§Ã£o e superaÃ§Ã£o de limites pessoais e coletivos.. 
VITOR - MatemÃ¡tica - Tem como objetivo estimular o desenvolvimento intelectual 
e o raciocÃ-nio lÃ³gico do aluno atravÃ©s de jogos e brincadeiras para que possa
compreender e transformar o mundo ao seu redor.
FRAGMENTOS DAS OFICINAS:. LetramentoAtividadeAtravÃ©s das figuras coladas no 
ofÃ-cio, as crianÃ§as deveram construir uma histÃ³ria. Contendo introduÃ§Ã£o, 
desenvolvimento e conclusÃ£o, na verdade eles estarÃ£o construindo uma 
redaÃ§Ã£o.
[FOTO]

. RÃ¡dio EscolarAtividadeTrabalhando o formato do programa. Para facilitar a 
produÃ§Ã£o do programa comeÃ§amos a dividir entre os alunos as diferentes 
funÃ§Ãµes que eles teriam durante esse processo criativo, entÃ£o, comeÃ§amos 
pela construÃ§Ã£o de uma pauta, ou seja, o planejamento do programa. Depois 
criamos um roteiro para definir qual o estilo de programa, que tipo de mÃºsica e
que efeitos sonoros utilizarÃ-amos nas gravaÃ§Ãµes, lÃ³gico que temos que 
ensaiar muito antes da gravaÃ§Ã£o final.
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[FOTO]

. GrafiteAtividadeTridimensionalidade aplicada ao Grafite - Isso se faz 
necessÃ¡rio na prÃ¡tica da arte de rua, tendo em vista que a maioria dos bombs 
(figuras compostas por letras) se utiliza dessa tÃ©cnica.Obs: nÃ£o foi permitido
o uso de rÃ©guas. Com isso buscou-se desenvolver o traÃ§o livre dos alunos.
[FOTO]

. Jornal EscolarAtividadeFoi estipulado juntamente com os alunos o nome do 
jornal (Jornal Primeira OpÃ§Ã£o), sendo iniciado como um jornal de mural e 
posteriormente impresso. Temos como participante ativos os seguintes 
colaboradores:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As atividades realizadas no decorrer da oficina sÃ£o elaboradas com o intuito de
apropriar ao aluno a visÃ£o necessÃ¡ria para o desenvolvimento das suas 
funÃ§Ãµes jornalÃ-sticas, pedagÃ³gicas, morais e Ã©ticas. Como ponto central 
desenvolvemos uma reuniÃ£o inicial para estipular qual seria a estrutura formal 
do jornal e posteriormente delimitamos qual seria a funÃ§Ã£o de cada colaborador
para a execuÃ§Ã£o e andamento do periÃ³dico.Na sala de Leitura aonde sÃ£o 
realizadas as funÃ§Ãµes laborais, os colaboradores sÃ£o incentivados a debater 
temas de jornais locais e outros de grande circulaÃ§Ã£o, assistir vÃ-deos e 
ouvir notÃ-cias de rÃ¡dio, para aguÃ§ar os sentidos para o treinamento das 
funÃ§Ãµes em geral. PorÃ©m, de acordo com a atribuiÃ§Ã£o de cada voluntÃ¡rio, 
sÃ£o designadas funÃ§Ãµes correlatas, que o permitam ter a sua aptidÃ£o 
potencializada.Os relacionados Ã  especificaÃ§Ã£o repÃ³rter e fotÃ³grafo sÃ£o 
instigados atravÃ©s de um olhar crÃ-tico sobre o desenrolar de algum episÃ³dio 
social, escolar ou outro, por meio de enumeraÃ§Ã£o de fatos conspÃ-cuos nos 
arredores de sua casa - ao ir e vir para a escola - e uma ronda nas 
dependÃªncias escolar. Ã‰ utilizado o recurso de pintura sobre tema (para tintar
utilizamos guache e como tela improvisada utilizamos folhas de papel pardo ou 
similar e pincÃ©is de numeraÃ§Ãµes variadas), essa atividade Ã© destinada aos 
alunos que possuem a funÃ§Ã£o de cartunista e grÃ¡fico. Como atribuiÃ§Ã£o geral,
prÃ³ximo ao tÃ©rmino das atividades, Ã© feita uma redaÃ§Ã£o para desenvolver o 
potencial da escrita e com isso aparar as arestas no que diz respeito ao 
analfabetismo funcional.
[FOTO]

. VÃ´leiAtividadeTreinando regularidade e precisÃ£o do saque por baixo para 
fazer com que os alunos fixem a postura correta de saque e que eles ganhem uma 
maior precisÃ£o e regularidade no ato do saque.
[FOTO]

. MatemÃ¡ticaAtividadeReforÃ§ando e consolidando conhecimentos. AtravÃ©s de 
atividades lÃºdicas como jogos e brincadeiras, ensinar matemÃ¡tica desenvolve o 
raciocÃ-nio lÃ³gico, estimula a criatividade e a capacidade de solucionar 
problemas.A matemÃ¡tica se torna uma oficina prazerosa e interessante 
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proporcionando grande interesse aos alunos.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
caminho-da-13-salao-fnlij-do-livro-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ã€ Caminho da 13Âº SalÃ£o FNLIJ do Livro para CrianÃ§as e Jovens

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A 13Âª ediÃ§Ã£o doSalÃ£o FINLIJ estarÃ¡ acontecendo entre os dias 6 e 17 de 
junho de 2011,com diversas atraÃ§Ãµes para crianÃ§as, jovens e professores. A 
homenageada deste ano Ã©a lÃ-ngua portuguesa, representada pela Comunidade dos 
PaÃ-ses de LÃ-ngua Portuguesa (CPLP).A Feira contarÃ¡ com muitos lanÃ§amentos de
livros e a presenÃ§a de escritores e ilustradores conhecidos. Cada pequeno 
visitantelevarÃ¡ para casaum livro de seu interesse. A idÃ©ia Ã© incentivaro 
hÃ¡bito daleitura e a fazer com que as crianÃ§as se animem a ter sua prÃ³pria 
biblioteca em casa.ComeÃ§amos a nossa caminhada pela criaÃ§Ã£o de redaÃ§Ãµes 
para serem expostas na Feira do Livro Infanto-Juvenil 2011. Os trabalhos foram 
orientados pelos professores RosÃ¢ngela da Silva Ferraz (HistÃ³ria) e Julius 
Cesar Carvalho Pessanha (LÃ-ngua Portuguesa), que selecionaram cinco redaÃ§Ãµes 
da turma 1804:
[FOTO]
[FOTO]
Dando prosseguimento Ã  nossa caminhada, fomos visitar a 13o SalÃ£o FNLIJ do 
Livro para CrianÃ§as e Jovens, situado no Centro de ConvenÃ§Ãµes Sul AmÃ©rica 

Av. Paulo de Frontin, 1. Centro - RJ. Os professores Caroline Cardoso dos 
Santos, Renata Lia Ferreira da Silva e Julius Cesar Carvalho Pessanha levaram 
alunos das turmas 1602, 1603, 1702, 1703, 1705, 1802, 1805 e 1902.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-do-gremio-estudantil.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EleiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Evento salutar para desenvolver o senso crÃ-tico e politico nas nossas 
crianÃ§as. O senso dos direitos e deveres, o saber argumentar, e a busca pelo 
melhor sÃ£o coisas que tem que ser instituÃ-das desde cedo, visando um jovem e 
um adulto mais ativo para a sociedade.Nos dias 23 e 24 de maio ocorreu a 
inscriÃ§Ã£o de 7 Chapas concorrentes.O perÃ-odo de campanha eleitoral aconteceu 
nos dias 8,9 e 10 de junho, as chapas fizeram uma apresentaÃ§Ã£o das propostas 
para os professores e divulgaÃ§Ã£o para os alunos.Aconteceu nos dias 13 e 14 de 
junho, num clima democrÃ¡tico, a eleiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil da Escola 
Municipal 04.10.012 Clotilde GuimarÃ£es com o apoio da ComissÃ£o Eleitoral da 
escola formada por alunos, da organizaÃ§Ã£o da Coordenadora PedagÃ³gica 
Elisabeth Rosa Grenho e dos fiscais de cada uma das chapas. A apuraÃ§Ã£o do 
pleito foi feita no dia 14 de junho, apÃ³s o encerramento da votaÃ§Ã£o:Chapa 
Colorida - 339 votosChapa FSF - 253 votosChapa Azul - 93 votosChapa Jovens 
Aprendizes - 33 votosChapa Turma 1706 - 31 votosChapa Verde - 31 votosChapa 
Negra - 30 votosVotos Brancos - 11 votosVotos Nulos - 6 votosA chapa vencedora 
foi empossada na Escola no dia 20 de junho e na 4Âª CRE no dia 21 de 
junho.Parabenizamos os integrantes da "Chapa Colorida" (Rayanne Soares da Silva,
Camila Borges Batista Reis, Leticia dos Santos Silva e Raquel Santos da Silva - 
turma 1802) e esperamos que eles faÃ§am um bom trabalho na representaÃ§Ã£o dos 
alunos da escola.Sucesso Ã  todos!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festival-da-cancao-das-escolas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festival da CanÃ§Ã£o das Escolas Municipais (FECEM)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Tradicional evento da Rede Municipal que revela valores musicais entre os 
alunos.O Festival da CanÃ§Ã£o das Escolas Municipais (FECEM) caracteriza-se como
mostra e divulgaÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o musical dos alunos da rede municipal, 
reconhecendo-as como espaÃ§o de incentivo Ã  criaÃ§Ã£o local, onde a expressÃ£o 
de idÃ©ias e sentimentos se manifestam, favorecendo a experiÃªncia do fazer 
musical (compondo, interpretando e tocando), articulada Ã  formaÃ§Ã£o de plateia
sensÃ-vel e crÃ-tica.Concorremos com duas mÃºsicas:1Âª CONCORRENTECanÃ§Ã£o: 
EstÃ¡ na hora de mudarAutores da MÃºsica: Carina R dos Santos e Joyce S 
VasconcelosAutores da Letra: Carina R dos Santos e Joyce S 
VasconcelosIntÃ©rpretes da canÃ§Ã£o: Carina R dos Santos e Joyce S 
VasconcelosAcompanhamento Instrumental: Taluan JosÃ© de Lira (Guitarra), Antonio
Douglas de Freitas ( Pandeirola), Maciel da Silva dos Santos (Bateria), Gabriel 
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silva (Flauta), Camila Evelin S. MendonÃ§a (Flauta).Professores responsÃ¡veis: 
Sidnei Martins Dantas, Marcia Sobral e Rita Cassia SchwenckRelease sobre o 
trabalhoNum mundo de tantas diferenÃ§as Ã© inadmissÃ-vel a intolerÃ¢ncia seja 
ela de que forma for!Esta canÃ§Ã£o revela o incomodo diante das situaÃ§Ãµes de 
preconceito, da violÃªncia e da necessidade de busca de um futuro melhor que 
estÃ¡ na mÃ£o de cada sujeito fortalecidos pela uniÃ£o, na luta em comum, em um 
NÃ“S que pode trazer a LIBERDADE.
Letra:EstÃ¡ na hora de mudarJÃ¡ passou da hora de tentar mudarEntÃ£o vamos 
juntos parar e pensarEm uma maneira de transformar esse mundo, mas para isso 
temos que estar juntos.
Chega de guerra, chega de brigaPaz e compaixÃ£o Ã© o que eu quero na 
vidaPalÃ¡cios e mansÃµes pertencem Ã  nobrezaEnquanto a favela Ã© rodeada de 
pobreza
Queremos mudar o mundo, mas nÃ£o basta eu e vocÃª. Para quebrar as barreiras 
todos tem que querer.NÃ³s de liberdade, escute essa vozPorque o futuro depende 
de nÃ³s.
Chega de dividir o branco e o negroVamos acabar com o preconceitoExistem vÃ¡rias
opÃ§Ãµes sexuaisMas nÃ£o adianta todos somos iguais
Vamos lutar por um futuro melhorSem violÃªncia, drogas ou pÃ³
CrianÃ§as trocando os estudos pelas drogasAndando pelas ruas ao invÃ©s de estÃ¡ 
na escolaInvasÃ£o na favela, corpos no chÃ£o, lagrimas no rosto...NÃ£o quero 
mais isso nÃ£o!
Vamos lutar por um futuro melhorSem violÃªncia, drogas ou pÃ³!
NÃ³s de liberdade escute essa vozPorque o futuro depende de nÃ³s
EstÃ¡ na hora de enfrentar, estÃ¡ na hora de mudarEsse mundo de opressÃ£o nÃ£o 
dÃ¡ mais para aguentarNÃ³s de liberdade escute essa vozPorque o futuro depende 
de nÃ³s
2Âª CONCORRENTECanÃ§Ã£o: Temos que salvar!Autores da MÃºsica: Taluan JosÃ© de 
Lira e Heverton de Almeida Xavier RochaAutores da Letra: Samara Ferreira de 
Sousa, Taluan JosÃ© de Lira e Heverton de Almeida Xavier RochaIntÃ©rpretes da 
canÃ§Ã£o: Carina R dos Santos e Joyce S VasconcelosAcompanhamento Instrumental: 
Taluan JosÃ© de Lira (Guitarra), Antonio Douglas de Freitas (Pandeirola), Maciel
da Silva dos Santos (Bateria), Gabriel Silva (Flauta), Camila Evelin S. 
MendonÃ§a (Flauta).Professores responsÃ¡veis: Sidnei Martins Dantas, Marcia 
Sobral e Rita Cassia SchwenckRelease sobre o trabalhoUma simples canÃ§Ã£o que 
demonstra a preocupaÃ§Ã£o do jovem com os ideais ecolÃ³gicos e a defesa da 
natureza.
Letra:Temos que salvarToda a vez que penso que o planeta pode acabarEu me lembro
de vocÃª e nÃ£o tenho paz...NÃ£o aguento mais viver nessa situaÃ§Ã£o Eu nÃ£o vou
esperarVou dar a soluÃ§Ã£o.
Chega de poluir e de desmatar Vem para perto de mim vamos tentarNÃ³s temos que 
salvar!NÃ³s temos que salvar!
A vida Ã© bem mais bela quando se busca a paz.E a terra Ã© linda demais para se 
destruirOs rios, as matas, os pÃ¡ssaros precisam de nossa voz.Vamos entÃ£o lutar
pela preservaÃ§Ã£o...
Ã‰ o que nÃ³s podemos fazer para te salvar Ah, ah, ahVamos enlouquecer se te 
perderNÃ³s temos que salvar!NÃ³s temos que salvar!
Com a mÃºsica EstÃ¡ na hora de mudarconquistamos o terceiro lugar para a nossa 
escola, no FECEM da 4Âª CRE e o nosso aluno Taluan JosÃ© de Lira foi premiado 
como o melhor instrumentista.
ParabÃ©ns aos alunos por mais essa conquista para nossa escola!
Ensaio
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[FOTO]

ApresentaÃ§Ã£o
[FOTO]

PremiaÃ§Ã£o
[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ArraiÃ¡ da Clotilde

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

PÃ© de moleque, canjica, curau, pamonha, bolo de milho, bandeirinhas, chapÃ©u de
palha, camisas xadrez, vestidos de chita, pintura de sardinhas nas meninas, 
bigodinhos nos meninos, celebraÃ§Ã£o de casamentos encenados, danÃ§as e as 
mÃºsicas populares e arraial. Sim, estamos falando de festa junina. Evento 
tradicional que valoriza e aprofunda a cultura popular e que costuma mobilizar 
os alunos e encerrar o semestre com muita alegria e descontraÃ§Ã£o.Nossa festa 
se realizou no dia 14/07/2011 com muitas brincadeiras, comidas tÃ-picas, bingo, 
brechÃ³, danÃ§a e mÃºsica ao vivo.O ponto alto foram as apresentaÃ§Ãµes da 
meninada, preparadas previamente pelas professoras.A participaÃ§Ã£o dos pais e 
familiares foi importante porque estimulou as crianÃ§a e reforÃ§aram a auto 
estima.
[FOTO]
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[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ExposiÃ§Ã£o 200 anos de ensino de danÃ§a de salÃ£o no Brasil
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 15/07/2011 as turmas dos Projetos Acelera 2 e Acelera 3 foram a 
ExposiÃ§Ã£o 200 anos de ensino de danÃ§a de salÃ£o no Brasil no HelÃªnico 
AtlÃ©tico Clube, situado na Rua Itapiru, 1305, Rio Comprido, acompanhados pelas 
professoras Marli de Souza Braga, Patricia Lucia de Freitas dos Santos e 
Elisabeth Rosa Grenho. LÃ¡, os alunos foram separados em dois grupos e 
direcionados para a sala de exposiÃ§Ã£o e para o local onde professores de 
danÃ§a promoviam oficina de danÃ§a de salÃ£o.Professores e alunos se divertiram 
por quase uma hora na oficina de danÃ§a de salÃ£o, enquanto aguardavam a vez de 
entrar na sala de exposiÃ§Ã£o.Na sala de exposiÃ§Ã£o, os alunos fizeram uma 
visita guiada que incluiu tempo de leitura, exposiÃ§Ã£o de slides contando um 
pouco da histÃ³ria da danÃ§a, projeÃ§Ã£o de clipes de algumas danÃ§as de Ã©poca 
e brincadeiras interativas que incluÃ-am jogo de memÃ³ria, pose para fotos e 
jogo de perguntas e respostas com base nas informaÃ§Ãµes passadas.Todos voltaram
encantados com a atividade.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Focando sobre Drogas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 07 de junho foi realizado um trabalho com os alunos da turma 1604, sob a 
coordenaÃ§Ã£o da professora Ivone Balassiano.O tema foi sobre os malefÃ-cios do 
uso das drogas e foram expostos no corredor da escola os trabalhos num mural.Os 
alunos: Hugo SÃ©rgio, Maria AntÃ´nia, Marcelle e Robson colaboraram na montagem 
do mural.
[FOTO]

 As alunas Rafaela, Karoline e Andresa fizeram belÃ-ssimos slogans sobre o tema.
[FOTO]

 O aluno Keneddy, um craque em dissertaÃ§Ã£o, explanou maravilhosamente sobre os
malefÃ-cios das drogas, principalmente o Crack, a droga da morte. Com sua 
belÃ-ssima letra, deu mais brilho aos trabalhos demonstrados.
[FOTO]

Os alunos Hugo SÃ©rgio, Robson e Ian Felipe fizeram uma verdadeira reportagem 
sobre o assunto, demonstrando fotos de pessoas dependentes das drogas e estÃ£o 
completamente destruÃ-das inutilizadas pelos seus efeitos.
[FOTO]

Foi uma atividade prazerosa e que contou com a colaboraÃ§Ã£o de todos os alunos 
da turma 1604, inclusive com participaÃ§Ã£o plena, interesse, seriedade e 
disciplina. Solicitaram que, no prÃ³ximo semestre, faÃ§amos outras atividades 
semelhantes e eu, como educadora, sinto-me gratificada porque, alÃ©m de tudo, 
meu objetivo principal Ã© encaminhar estes adolescentes para um futuro que 
orgulhe seus pais e tornÃ¡-los cidadÃ£os brasileiros com dignidade.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Atividades com Elementos de HistÃ³rias em Quadrinhos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Durante as aulas de RecuperaÃ§Ã£o do 1Âº Semestre, os alunos da Turma 1702 
tiveram um bom desempenho e se conscientizaram do tempo que perderam durante a 
1Âª fase deste Ano Letivo. Conseguiram esclarecer vÃ¡rias dÃºvidas sobre a 
matÃ©ria e comentaram sobre o desprdÃ-cio de tempo devido a falta de interesse e
de atenÃ§Ã£o. Como perdemos tempo com brincadeirinhas e bagunÃ§a, quando 
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podÃ-amos estar num aprendizado melhor! - lamentou a aluna Sabrina.Outro fato 
que chamou a atenÃ§Ã£o desses alunos foi o mutirÃ£o de limpeza que os 
funcionÃ¡rios da Comlurb estavam desempenhando com muita dedicaÃ§Ã£o e 
seriedade. ParabÃ©ns! Deixaram a escola com aspecto melhor. Esses alunos 
manifestaram o desejo de participar desta atividade, melhorando o aspecto da 
sala tambÃ©m. Iniciaram com a forraÃ§Ã£o do mural, o que foi realizado com muito
carinho pelas alunas Milena e Maria Eduarda. As alunas Mariana e Juliana 
preparavam os papÃ©is da forraÃ§Ã£o.

[FOTO]

Para ornamentar o mural, desenvolveram uma atividade com o tema: Elementos das 
HistÃ³rias em Quadrinhos. Todos participaram ativamente desta atividade, 
inclusive alunos da turma que passavam pelo corredor da escola e que tinham 
conceitos regulares e bons em LÃ-ngua Portuguesa. Ã‰ o caso do aluno Wemerson 
que fez questÃ£o de colaborar.

[FOTO]

Percebemos com que alegria todos participavam. Gyslaine, Janailson, Lucas, 
Jeniffer e Wellington faziam o melhor para que seus trabalhos fossem os mais 
belos, mas a beleza se encontrava na conscientizaÃ§Ã£o da turma em iniciar o 2Âº
Semestre com garra e com responsabilidade.
Foi uma atividade gratificante para mim, professora da turma e para os prÃ³prios
alunos que se surpreenderam com seus desempenhos e sentiram-se elevados em sua 
autoestima.
 PARABÃ‰NS, GALERA!! Ivone Balassiano-LÃ-ngua Portuguesa
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita ao PlanetÃ¡rio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O PlanetÃ¡rio da GÃ¡vea situa-se na Rua Vice Gov. Rubens Berardo, 100, GÃ¡vea, 
Rio de Janeiro, RJ.Existe no local uma grande cÃºpula de projeÃ§Ã£o onde 
atravÃ©s de efeitos audio-visuais o universo, as constelaÃ§Ãµes e estrelas sÃ£o 
explicadas aos assistentes. No local existem 2 cÃºpulas de projeÃ§Ã£o, uma delas
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Ã© mais antiga e menor, e outra bem maior, com um planetÃ¡rio Ã³ptico que 
utiliza instrumentos de projeÃ§Ã£o de Ãºltima geraÃ§Ã£o. Ã‰ nesta cÃºpula maior,
que comporta uma platÃ©ia de aproximadamente 260 pessoas que sÃ£o realizadas as 
projeÃ§Ãµes, onde os visitantes sentam-se em poltronas reclinadas voltadas para 
a parte superior da cÃºpula onde sÃ£o feitas as projeÃ§Ãµes.Quando as luzes se 
apagam e comeÃ§a a projeÃ§Ã£o, tem-se a sensaÃ§Ã£o de realmente estar em uma 
poltrona reclinÃ¡vel, como se estivesse em terraÃ§o olhando para o cÃ©u Ã¡ 
noite. Ao longo da projeÃ§Ã£o sÃ£o explicados alguns mistÃ©rios de universo e a 
formaÃ§Ã£o das constelaÃ§Ãµes. HÃ¡ sessÃµes de projeÃ§Ãµes para vÃ¡rios nÃ-veis,
em alguns horÃ¡rios as sessÃµes apresentam um didÃ¡tica mais escolar para um 
pÃºblico de menor idade e em outros horÃ¡rios podem ser dedicadas Ã  um pÃºblico
mais adulto. Mas o fato Ã© que, qualquer que seja a sessÃ£o sÃ£o feitas as 
projeÃ§Ãµes sobre o cÃ©u, as estrelas e constelaÃ§Ãµes.A cÃºpula maior leva o 
nome de Carl Sagan em homenagem ao famoso cientista e astrÃ´nomo que alÃ©m de 
ter feito contribuiÃ§Ãµes Ã  ciÃªncia tinha um viÃ©s literÃ¡rio, didÃ¡tico e 
mercadolÃ³gico para atrair milhares de leitores com seus livros que continham 
tÃ-tulos chamativos e bombÃ¡sticos, incentivando assim o a leitura no campo das 
ciÃªncias.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Abertura dos Jogos Estudantis

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Abertura oficial dos Jogos Estudantis da 4Âª CRE mantendo
a tradicional competiÃ§Ã£o anual entre alunos da Rede Municipal de EducaÃ§Ã£o da
Prefeitura do Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos ensinam aos colegas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Alguns
alunos que apresentam facilidade em compreender o conteÃºdo trabalhado ficam
impacientes com os alunos que apresentam dificuldades e que solicitam mais de
uma vez uma explicaÃ§Ã£o para entender o que estÃ¡ sendo pedido. Esses alunos se
tornaram alunos-monitores e
passaram a compreender as dificuldades e perceber a importÃ¢ncia de sanar a
dÃºvida do colega.Existem
alunos que, seja por vergonha, ou qualquer outro motivo, apresentam
dificuldades em expor suas dÃºvidas ao professor. Esse aluno se torna 
aluno-ouvinte e tem a
oportunidade de perguntar para um colega de sua mesma faixa etÃ¡ria.Os
alunos - monitores tem uma funÃ§Ã£o em sala de aula muito especial, pois eles
fazem parte tambÃ©m do processo de ensino; aplicam exercÃ-cios, desenvolvem
questÃµes para os colegas, dÃ£o um apoio
maior nas aulas de MatemÃ¡tica auxiliando na disciplina e na
organizaÃ§Ã£o em sala.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AniversÃ¡rio da Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O aniversÃ¡rio da
escola foi comemorado no dia 27 de setembro. Uma sÃ©rie de atividades foram
realizadas no decorrer do dia para marcar a passagem do 46Âº aniversÃ¡rio da
Escola. As atividades tinham o objetivo de dimensionar a importÃ¢ncia da
instituiÃ§Ã£o na formaÃ§Ã£o da sociedade e aprofundar os laÃ§os com os atuais e
antigos alunos e suas famÃ-lias. A Escola tinha
nos murais exposiÃ§Ã£o de declaraÃ§Ãµes dos alunos atuais e de antigos alunos 
onde
estava registrado a relaÃ§Ã£o afetiva com a escola.Houve um momento
cÃ-vico onde foram cantados o Hino Nacional e o Hino da Escola. ApÃ³s a diretora
Evanina Fatima Freire Malheiro falou que aquilo que mais valorizamos deve ser
ensinado e vivenciado na Escola e do compromisso com a prÃ¡tica de valores que
nos transformam, valores que ajudam os alunos e a Escola a fazer contribuiÃ§Ãµes
de impacto na sociedade global. Em seguida, professores e alunos proferiram
mensagens de valorizaÃ§Ã£o da escola e dos alunos e de agradecimento aos
professores e funcionÃ¡rios. Aconteceu a benÃ§Ã£o da Escola e de toda a 
comunidade
escolar pelo Frei Kleber e pelo Pastor Sergio. A banda da Escola se apresentou
com diversos nÃºmeros musicais que foram apreciados por todos. Para encerrar a
festividade cantaram ParabÃ©ns pra vocÃª com distribuiÃ§Ã£o de bolo e suco.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aprendendo sobre Horticultura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fazendinha Ã© o
nome carinhoso que os moradores das adjacÃªncias da Penha, Zona Norte do

 Rio de Janeiro, deram Ã  Ãrea de ProteÃ§Ã£o Ambiental situada nesse
bairro. Trata-se de uma Ã¡rea verde com a extensÃ£o de 144.000
metros quadrados.Localiza-se Ã  Rua Comandante Vergueiro da
Cruz nÂº 480 (adjacente ao Conjunto Residencial do IAPI - Instituto de
Aposentadorias e PensÃµes dos IndustriÃ¡rios) com um
segundoacessopela Av. Brasil nÂº 9727, na Penha.Atualmente,
nessa Ã¡rea funciona a Faculdade de VeterinÃ¡ria da Universidade Castelo
Branco, a Faculdade de CiÃªncias Agro-Ambientais (FAGRAM) e a Escola
Wenceslau Bello. Estas duas Ãºltimas unidades de ensino pertencem Ã 
Sociedade Nacional de Agricultura. No campus tambÃ©m funciona, de segunda
Ã  sÃ¡bado, das 08:00h Ã s 17:00h, a Biblioteca Edgard Teixeira Leite,
especializada em assuntos agro-ambientais.A Sociedade
Nacional de Agricultura foi criada em 1897. Cabe a ela o exame, o estudo
e a colaboraÃ§Ã£o para a soluÃ§Ã£o dos problemas agro-ambientais. JÃ¡ a
Escola de Horticultura Wenceslao Bello foi inaugurada em 1937. O
terreno pertencia ao antigo Horto FrutÃ-cola da Penha, e foi doado, em 1917, Ã 
Sociedade Nacional de Agricultura pelo Presidente Wenceslau BrÃ¡s.VÃ¡rios cursos
sÃ£o oferecidos pela Escola Wenceslao Bello, como Aproveitamento de alimentos,
AdministraÃ§Ã£o Rural, Apicultura, Avicultura de Corte,
Bovinocultura, CriaÃ§Ã£o de Capivaras, Cotornicultura (criaÃ§Ã£o de
codornas), Cultivo de Plantas Medicinais, Fruticultura, Helicicultura
(criaÃ§Ã£o de escargots), Horticultura, Jardinagem, Minhocultura,
Fundamentos de Paisagismo, Piscicultura, Ranicultura, CriaÃ§Ã£o de CÃ£es.Nesse 
espaÃ§o,

Página 2029



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
podemos encontrar viveiros de plantas medicinais, minhocÃ¡rio. e criaÃ§Ãµes 
modelares de
suÃ-nos, abelhas, coelhos, codornas e outros animais, utilizados que nas
prÃ¡ticas dos cursos.A APA da Fazendinha, criada em 1984, graÃ§as a um movimento
popular, Ã©
parte da antiga Fazenda Grande da Penha. JÃ¡ possuiu preciosidades
botÃ¢nicas da flora brasileira e inÃºmeras espÃ©cies frutÃ-feras naturais e
exÃ³ticas, que favoreciam a afluÃªncia de um nÃºmero significativo de aves de
vÃ¡rias espÃ©cies.
Na Fazendinha existem vÃ¡rias trilhas entre as
Ã¡rvores. A
Fazendinha Ã© um espaÃ§o para caminhadas. De segunda a sexta, das
07:00h Ã s 09:00h, e aos sÃ¡bados, das 07:00h Ã s 17:00h, encontra-se aberta 
nÃ£o
sÃ³ para caminhadas, como tambÃ©m para o lazer dos visitantes.Caminhar
pelas trilhas da Fazendinha nÃ£o oferece qualquer perigo. A Ã¡rea Ã©
policiada por seguranÃ§as e nÃ£o existe a presenÃ§a de animais
peÃ§onhentos. Bois e vacas costumam vagar pela Ã¡rea, prÃ³ximo Ã s
trilhas, mas nÃ£o ameaÃ§am a seguranÃ§a dos visitantes. Pertencem Ã 
Faculdade de VeterinÃ¡ria da Universidade Castelo Branco, que funciona em
prÃ©dios centenÃ¡rios, do tempo do impÃ©rio.
O bosqueabriga
diversas Ã¡rvores frutÃ-feras, como o sapoti , a graviola, a carambola, a
jaboticabeira, o cajÃ¡-manga, o cajÃ¡-mirim, a serigÃ¼ela, o
abiu, a goiabeira, a jaqueira e a mangueira.

Outras Ã¡rvores que podem ser encontradas sÃ£o o pau-brasil, a
paineira, o cumaru, o jatobÃ¡, a mirindiba, o bacupari, o gerivÃ¡ e a 
pitombeira.

A fauna da Fazendinha conta com vÃ¡rias espÃ©cies de aves e
mamÃ-feros, entre eles o bem-te-vi, o suiriri, o sabiÃ¡-laranjeira, o
bico-de-lacre, o sanhaÃ§o, o gaviÃ£o-pinhÃ©, o gaviÃ£o-pomba, a maitaca, a 
fragata
e o gambÃ¡. A
universidade recentemente construiu um hospital veterinÃ¡rio dentro dos 
domÃ-nios
da Fazendinha, prÃ³ximo Ã  entrada. Os moradores das adjacÃªncias
costumam levar seus animais de estimaÃ§Ã£o para tratamento no ambulatÃ³rio da
Faculdade. 

A Fazendinha conta com uma horta e uma criaÃ§Ã£o de codornas. Os
visitantes podem adquirir hortaliÃ§as frescas e sem agrotÃ³xicos, alÃ©m de ovos
frescos de codornas. 

O visitante poderÃ¡ encontrar tambÃ©m mudas de plantas ornamentais e
medicinais.
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A atraente e diversificada Bienal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Visitar a bienal do livro
sem dÃºvidas Ã© uma das melhores alternativas em que vocÃª consegue ter acesso
a informaÃ§Ã£o.
A Bienal do Livro Rio Ã© um
dos maiores eventos literÃ¡rios do paÃ-s, um grande encontro que tem o livro 
como
astro principal. Para os leitores, Ã© a oportunidade de se aproximarem de seus
autores favoritos, alÃ©m de conhecerem muitos outros.
O Riocentro sedia a festa da
cultura, da literatura e da educaÃ§Ã£o.
Nos espaÃ§os dedicados Ã s
atraÃ§Ãµes, o pÃºblico pode participar de debates e bate-papos com 
personalidades
culturais e de atividades recreativas que promovem a leitura.
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quarta-feira, 7 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CMS Maria Cristina Roma Paugartten Trabalhando a Dengue com Atividades LÃºdicas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Centro MÃ©dico de SaÃºde realizou jogos sobre a Dengue
com os alunos visando informar e orientar o que devemos fazer para combater a
doenÃ§a que jÃ¡ ameaÃ§a a saÃºde pÃºblica mundial e o Aedes
aegypti, especialmente neste momento em que estamos expostos Ã s
graves doenÃ§as transmitidas por esse mosquito.Essa atividade trabalha com 
conhecimento que gera
atitude, formaÃ§Ã£o de novos hÃ¡bitos e olhar crÃ-tico.
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Desfile CÃ-vico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O desfile cÃ-vico foi realizado na manhÃ£ de 09 de
setembro em Bonsucesso, em comemoraÃ§Ã£o aos 189 anos da IndependÃªncia do 
Brasil.A Escola enfatizou o Ano Internacional das Florestas com
o objetivo de sensibilizar a sociedade mundial para a importÃ¢ncia da
preservaÃ§Ã£o das florestas como forma de garantir a vida no planeta.

Página 2033



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lanche-de-confraternizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Lanche de ConfraternizaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A
Turma de AceleraÃ§Ã£o 8901, fez um carinhoso lanche de ConfraternizaÃ§Ã£o para
celebrar, atÃ© o momento, as conquistas dos inÃºmeros desafios e atividades
desenvolvidas que levaram a turma a se desenvolver.
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Marcando PresenÃ§a no SeminÃ¡rio Brasil Brasis
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Museu Nacional de Belas Artes
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Exatamente
a 13 de Janeiro de 1937 nascia o Museu Nacional de Belas Artes no Rio de
Janeiro por iniciativa do Ministro da EducaÃ§Ã£o, Gustavo Capanema, abrindo suas
portas jÃ¡ no ano seguinte, apÃ³s uma visita inaugural do entÃ£o presidente
GetÃºlio Vargas. O prÃ©dio
Ã© o mesmo onde funcionava, atÃ© entÃ£o, a Escola Nacional de Belas Artes, que
formou uma geraÃ§Ã£o inovadora de arquitetos no alvorecer do sÃ©culo XX, 
incluindo
entre eles Oscar Niemeyer. As instalaÃ§Ãµes ficam na Avenida Rio Branco, 
prÃ³ximo
Ã  CinelÃ¢ndia. O prÃ©dio decorreu de projeto elaborado por Adolfo Morales de 
los
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Rios, professor de arquitetura analÃ-tica, dentro de um estilo eclÃ©tico,
construÃ-do na mesma Ã©poca em que se construÃ-a o Teatro Municipal, prÃ³ximo 
dali,
entre 1906 e 1908.O
edifÃ-cio foi elaborado no estilo fin-de-siÃ¨cle e lembra certos palÃ¡cios
renascentistas franceses. A fachada principal na Avenida Rio Branco Ã© inspirada
na RenascenÃ§a francesa, com frontÃµes, colunatas e relevos em terracota
representando as grandes civilizaÃ§Ãµes da antiguidade.O
Museu jÃ¡ nasceu com o acervo da Escola Nacional de Belas Artes, entÃ£o composto
por 54 peÃ§as trazidas para o Brasil pela MissÃ£o ArtÃ-stica Francesa que Dom 
JoÃ£o
VI chamou ao paÃ-s em 1816. Desse primeiro acervo constam obras valiosÃ-ssimas,
assinadas por Debret, Taunay e muitos outros. Passadas para a Escola Nacional
de Belas Artes num primeiro momento, tornaram-se peÃ§as inicias do acervo do
MNBA em seguida ao qual se juntaram nos anos subsequentes cerca de 16 mil peÃ§as
de arte, constituindo hoje, sem sombra de dÃºvida o principal patrimÃ´nio 
reunido
de obras artÃ-sticas no Brasil. compÃµe esse acervo
obras de Pintura, Escultura, Desenho e Gravura brasileira e estrangeira dos
sÃ©culos anteriores atÃ© a contemporaneidade, alÃ©m de reunir um segmento
significativo de Arte Decorativa, MobiliÃ¡rio, GliptÃ-ca, MedalhÃ-stica, Arte
Popular e um conjunto de peÃ§as de Arte Africana.Curiosamente,
uma das principais obras deste acervo, que ali se encontra desde a construÃ§Ã£o
do prÃ©dio, ou seja, hÃ¡ pouco mais de um sÃ©culo, Ã© vista e admirada por todos
os
visitantes diariamente, mas nÃ£o consta do catÃ¡logo do Museu. Trata-se do piso
em mosaico, vindo de ateliÃª parisiense. Do
lado de fora do Museu, hÃ¡ grandes medalhÃµes distribuÃ-dos nas fachadas 
laterais,
retratando os nomes da antiguidade que de uma forma ou de outra contribuÃ-ram
para o desenvolvimento das artes em geral, incluindo-se entre muitos Leonardo
da Vinci e Vitruvius.
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No Museu HistÃ³rico Nacional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Situa-se na Quinta da Boa Vista, s/nÂº - SÃ£o CristÃ³vÃ£o. O Museu Nacional foi 
criado
por D. JoÃ£o VI em 06 de junho de 1818 (como Museu Real, sediado no Campo de
SantAnna atÃ© 1892) para atender aos interesses de promoÃ§Ã£o do progresso
cultural e econÃ´mico no paÃ-s. Sob influÃªncia do iluminismo foram fundados
numerosos museus na Europa, que serviam de palco principal para a promoÃ§Ã£o da
troca de informaÃ§Ãµes cientÃ-ficas, destacando assim papel dos museus nas
relaÃ§Ãµes internacionais.
O PaÃ§o de SÃ£o CristÃ³vÃ£o
pertenceu Ã  famÃ-lia imperial de 1822 a 1889; abrigou a primeira AssemblÃ©ia
Constituinte Republicana de 1889 a 1891, sendo sede do Museu Nacional desde
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1892. Foi tombado em 11 de maio de 1938, pelo Instituto do PatrimÃ´nio
HistÃ³rico e ArtÃ-stico Nacional (MinistÃ©rio da Cultura). Atualmente o Museu Ã©
uma das unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MinistÃ©rio da
EducaÃ§Ã£o).

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2038



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-escola-tem-historia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa Escola tem HistÃ³ria

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

A
Escola Municipal Clotilde GuimarÃ£es foi construÃ-da pelo Governo do Estado da
Guanabara, pelo Governador Carlos Lacerda, em colaboraÃ§Ã£o com a AlianÃ§a para 
o
Progresso e entregue ao povo em 27 de setembro de 1965.Naquela
Ã©poca, o prÃ©dio tinha 10 salas e a escola funcionava em dois turnos (manhÃ£ e
tarde), atendendo a 800 alunos, da Classe de AlfabetizaÃ§Ã£o Ã  4Âª sÃ©rie.Para
patrono da escola foi escolhida, merecidamente, a Senhora Clotilde GuimarÃ£es, 
nascida
na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 26 de fevereiro de 1896, era
conhecida dama da sociedade, pelo seu trabalho em prol da infÃ¢ncia e da
juventude, formada em FarmÃ¡cia e casada com o jornalista Afonso GuimarÃ£es, 
fundadora
da UniÃ£o das OperÃ¡rias de Jesus, sito na esquina da Praia de Botafogo com a 
rua
Clotilde GuimarÃ£es, no Mourisco, Botafogo, onde faleceu com 68 anos em 2 de
fevereiro de 1965.Em 1955, a senhora Clotilde GuimarÃ£es foi eleita
a MÃ£e do Ano pelo O Globo.

[FOTO]

Em
1974, a Prefeitura estendeu o ensino da escola atÃ© a 8Âª sÃ©rie, mantendo os 
dois
turnos, reduzindo-se o nÃºmero de turmas de cada sÃ©rie. PorÃ©m, com o 
crescimento
da comunidade local, muitas famÃ-lias buscavam vagas para seus filhos em nossa
unidade escolar. EntÃ£o, em 1991, foi construÃ-do o prÃ©dio anexo, com dois
andares e 8 salas.Em
1993, a professora Daisy TenÃ³rio, um dos muitos profissionais que se dedicam
com todo carinho Ã  escola, criou o hino de amor Ã  E. M. Clotilde GuimarÃ£es.

Hino de Amor Ã  E. M. Clotilde GuimarÃ£es
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 Clotilde, eu queria
falar...Do amor, que eu tenho a te dar.
Aquele que por aqui passar, AprenderÃ¡ a mensagem de
amar.
 Carinho
e respeitoAmor e amizade BIS Clotilde,
vocÃª ficarÃ¡ Na
minha saudade.
 Clotilde,
jÃ¡ nem posso sonhar... O amor que
vocÃª pode dar. Aquele
que por aqui passou, Aprendeu
a mensagem do amor.
 Saudade
e liberdade Sentimento
e emoÃ§Ã£o BIS Clotilde,
vocÃª vai ficar No
meu coraÃ§Ã£o.

Em 2003 a aluna Carla AtanÃ¡zio venceu um concurso
escolar, criando a bandeira da escola. TambÃ©m neste ano, concretizamos o jornal
escolar O EspaÃ§o, com o empenho de uma Ã³tima equipe de alunos e professores,
liderados pelo professor Jorge CustÃ³dio.
[FOTO]

A escola situa-se na Avenida Postal,
nÂº 49, em Ramos, e hoje atende aproximadamente 1300 alunos. Atualmente a
direÃ§Ã£o da escola esta a cargo da professora Evanina Fatima Freire Malheiro,
criadora do blog da escola.Nosso Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico
tem como objetivo trazer as experiÃªncias e os conhecimentos do mundo para a
sala de aula, capacitando o aluno para um efetivo exercÃ-cio de cidadania e
participaÃ§Ã£o na sociedade brasileira. Temos como tÃ-tulo desta proposta
pedagÃ³gica O mundo nÃ£o Ã© tÃ£o longe.Temos muito orgulho em dizer que muitos
de nossos alunos sÃ£o filhos, sobrinhos e atÃ© netos de ex alunos da escola,
mostrando o quanto ela Ã© querida. E esperamos que ela cresÃ§a sempre em
qualidade e amor aos que passarem por aqui.
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Visitando o Parque Municipal Chico Mendes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Parque EcolÃ³gico Chico Mendes Ã© uma unidade de
conservaÃ§Ã£o pÃºblica situada no Recreio dos Bandeirantes. Foi assim batizado 
em
homenagem ao lÃ-der seringueiro assassinado no Acre, em 1988.
Inaugurado em 1989, com o intuito de preservar a Lagoinha
das Tachas e cercanias - habitat de espÃ©cies animais e vegetais raras e
ameaÃ§adas - Ã© uma das poucas Ã¡reas da cidade onde ainda se podem avistar
alagados e restingas quase intactas. BromÃ©lias, ingÃ¡s, pitangueiras e rÃ©pteis
estÃ£o entre as principais atraÃ§Ãµes florÃ-sticas e faunÃ-sticas.
Com uma Ã¡rea de 43 hectares, o parque dispÃµe de salas de
exposiÃ§Ãµes de animais, biblioteca, auditÃ³rio, mesas para jogos, trilhas para
caminhadas, bancos e estacionamento. Como alternativa de recreaÃ§Ã£o Ã s 
crianÃ§as,
oferece uma estrutura de lazer com playground, locais apropriados para
piqueniques e brinquedos em madeira.Uma das opÃ§Ãµes de lazer
gratuitas da cidade, oferece visitas monitoradas a viveiros de espÃ©cies sob
risco de extinÃ§Ã£o, como o jacarÃ©-de-papo-amarelo (reintroduzido, com grande
esforÃ§o, na paisagem do parque), jabutis e preguiÃ§a-de-trÃªs-dedos. TambÃ©m 
podem
ser avistadas aves como a marreca-ananaÃ-, o quero-quero, o irerÃª, a
saracura-trÃªs-potes e o tiÃª-sangue, alÃ©m de mamÃ-feros como a preÃ¡-do-mato e
o
gato-do-mato.
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PARQUE MUNICIPAL ECOLÃ“GICO DE MARAPENDI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

LocalizaÃ§Ã£o
Recreio dos Bandeirante, na Baixada de JacarepaguÃ¡, o espaÃ§o estÃ¡

 situado na Av. Alfredo Baltazar da Silveira, s/nÂº.Ãrea
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194,80 ha (inserido na APA do Parque Municipal EcolÃ³gico de 
Marapendi)Conhecimento sobre a fauna e a flora de restinga e o
manguezal sÃ£o temas que fazem parte das atividades oferecidas no parque, com
salas de aula e centro de informaÃ§Ã£o multimÃ-dia com bibliotecas voltadas para
o
pÃºblico em geral e para acadÃªmicos e especialistas.Pela beleza natural e por 
sua estrutura, este parque
torna-se uma excelente oportunidade para o turismo ecolÃ³gico nesta regiÃ£o.

Outra novidade oferecida no espaÃ§o Ã© a visita guiada onde visitantes sÃ£o
instruÃ-dos sobre a flora e a fauna locais. 

Profissionais da Secretaria acompanham o visitante, facilitando o seu
aprendizado, especialmente de crianÃ§as e adolescentes, que podem desfrutar do 
prazer
da interatividade, a base deste espaÃ§o educacional.
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Percorrendo o Museu HistÃ³rico Nacional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Museu
estÃ¡ situadona PraÃ§a Marechal Ã‚ncora-PraÃ§a XV-Centro,
num conjunto arquitetÃ´nico de origem militar construÃ-do a partir de 1922
para a defesa da cidade, no Governo de EpitÃ¡cio Pessoa. Possui um variado 
acervo
com cerca de 287 mil documentos, moedas, selos, mÃ³veis, imagens, esculturas,
armas, pratarias, entre outros objetos que ilustram a histÃ³ria do Brasil. Ocupa
todo o conjunto arquitetÃ´nico da antiga ponta do CalabouÃ§o.
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Recital ABL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Assistindo ao recital na Academia Brasileira de Letras
em homenagem ao poeta pernambucano Mauro Motta.
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Visita Ã  Fiocruz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A histÃ³ria da FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz Ã© umpanorama do
conjunto arquitetÃ´nico do PavilhÃ£o Mourisco, Ãºnica edificaÃ§Ã£o
neo-mouriscaexistente no Rio de Janeiro. A trajetÃ³ria de Oswaldo Cruz e
as principais contribuiÃ§Ãµes da Fiocruzem prol do desenvolvimento
cientÃ-fico.
Desde de sua criaÃ§Ã£o, Manguinhos vem oferecendo
contribuiÃ§Ãµes importantes para o desenvolvimento cientÃ-fico mundial. Entre
elas, destaca-se a descoberta da doenÃ§a de Chagas, em 1909.
Na Ã¡rea de protozoologia destacam-se ainda o estabelecimento
do ciclo do Haemoproteus columbae, o que contribuiu para o estudo do ciclo
exo-eritrocitÃ¡rio na malÃ¡ria humana, e a descoberta do tratamento antimonial
para as leishmanioses. Em virologia, destacam-se os estudos anatomopatolÃ³gicos
sobre a febre amarela. Henrique AragÃ£o descobriu o vÃ-rus do mixoma do coelho, 
o
que possibilitou o controle populacional deste animal na AustrÃ¡lia.
No campo da entomologia, o que chama a atenÃ§Ã£o Ã© a
descoberta do inseto responsÃ¡vel pela broca do cafÃ© e a utilizaÃ§Ã£o pioneira 
do
controle biolÃ³gico para seu combate. Destacam-se, ainda, as novas tÃ©cnicas de
combate ao mosquito transmissor da febre amarela desenvolvidas por Oswaldo
Cruz, alÃ©m dos estudos clÃ¡ssicos em sistemÃ¡tica de insetos.
TambÃ©m sÃ£o destaques do Instituto a descoberta da vacina
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contra o carbÃºnculo do gado, ou peste da manqueira; as pesquisas em
microbiologia; a descriÃ§Ã£o completa do fungo causador da 
paracoccidioidomicose,
tambÃ©m conhecida como mal de Lutz, por Adolpho Lutz,e o desenvolvimento de
novas tecnologias para a produÃ§Ã£o em larga escala das vacinas contra febre
amarela e varÃ-ola.
Destacam-se, finalmente, os estudos clÃ¡ssicos em
sistemÃ¡tica de helmintos, a descriÃ§Ã£o do ciclo do Schistosoma mansoni e a 
causa
do tifo exantemÃ¡tico - Rickettsia prowasecki.
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Visitando a RÃ¡dio MEC

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os
alunos da Oficina de RÃ¡dio visitaram a RÃ¡dio MEC sediada no
centro da cidade do Rio de Janeiro, na PraÃ§a da RepÃºblica, 141-A, e lÃ¡ 
puderam ver
como funciona uma rÃ¡dio.RÃ¡dio MEC (antes MinistÃ©rio da EduÃ§aÃ§Ã£o, 
atualmente MÃºsica, EducaÃ§Ã£o e Cultura) Ã© uma emissora sediada no Rio de
Janeiro, especializada em mÃºsica clÃ¡ssica, Jazz, Choro, Samba, Bossa Nova
e mÃºsicas regionais no geral. Tem duas freqÃ¼Ãªncias no Rio: FM 98.9MHz e
AM 800kHz e uma em BrasÃ-lia: 800kHz AM. Foi doada ao Governo
Brasileiro, em 1936
pelo Professor Edgar Roquette Pinto, pai da radiodifusÃ£o
brasileira, fundador da emissora em 1922 (primeira emissora de rÃ¡dio do Brasil)
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com o nome de RÃ¡dio Sociedade do Rio de Janeiro,pois
era captada inicialmente (atÃ© 1927) atravÃ©s de assinaturas, formando entÃ£o 
uma
"sociedade"; em 1936, jÃ¡ de posse do Governo Federal, passou a chamar-se RÃ¡dio
MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o e
Cultura. Em sua sede hÃ¡ o maior estÃºdio da AmÃ©rica
Latina, o estÃºdio SinfÃ´nico Maestro Alceo Bocchino. Sua programaÃ§Ã£o
inclui seleÃ§Ãµes musicais, programas de mÃºsica ao vivo, jornalÃ-sticos e de
variedades. Desde 1999
tem uma gravadora, o Selo RÃ¡dio MEC. A partir de 2008, as 3 emissoras fazem
parte do sistema EBC RÃ¡dios (braÃ§o da EBC que ainda inclui as
RÃ¡dios Nacional do Rio de Janeiro, BrasÃ-lia e AmazÃ´nia).A RÃ¡dio
MEC, opera, hoje, dois canais de AM (RJ e Brasilia) e um de FM (RJ). Seus trÃªs
canais de ondas curtas, acompanhando tendÃªncia mundial, foram desativados.
Situado entre dois monumentos arquitetÃ´nicos (o antigo Senado e a antiga Casa
da Moeda), a RÃ¡dio MEC possui uma sede com 11 estÃºdios e 5 pianos de cauda. O
prÃ©dio da rÃ¡dio nÃ£o se distingue apenas pela arquitetura, ele guarda, em seu
acervo, um tesouro sonoro inestimÃ¡vel, com centenas de programas
educativos/culturais e gravaÃ§Ãµes musicais exclusivas, muitas ainda inÃ©ditas 
em
disco.AlÃ©m dos
estÃºdios de transmissÃ£o e montagem, situados no Ãºltimo, a RADIO MEC dispÃµe 
de
mais dois estÃºdios no quarto andar: o A ( antigo estÃºdio de radioteatro), com
24 metros quadrados; e o EstÃºdio B que tem 12 metros quadrados. Ambos possuem
pianos de cauda. A RÃ¡dio abriga ainda o maior estÃºdio ativo da cidade e do 
paÃ-s
- o EstÃºdio SinfÃ´nico, por onde passaram grandes nomes da nossa mÃºsica 
clÃ¡ssica
como os compositores Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone e RadamÃ©s Gnatalli,
alÃ©m dos maestros Alceo Bocchino e Nelson Nilo Hack e o pianista Nelson Freire
e o violoncelista Antonio Menezes. No andar tÃ©rreo, estÃ¡ o 
auditÃ³rio-estÃºdio,
que na verdade, Ã© a antiga sala de projeÃ§Ã£o herdada da Embrafilme, que
funcionou nos andares inferiores do prÃ©dio. A cabine de projeÃ§Ã£o foi
transformada em estÃºdio, e a sala, sonorizada.
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terÃ§a-feira, 27 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visitando a RÃ¡dio Nacional

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Os alunos da Oficina de RÃ¡dio visitaram a
RÃ¡dio Nacional que se localiza Ã  PÃ§a. MauÃ¡, 7 AN 20 - Centro, e lÃ¡ puderam
ver como funciona uma rÃ¡dio.[FOTO]
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ComemoraÃ§Ã£o do Dia da CRIANÃ‡A...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A comemoraÃ§Ã£o do dia da
crianÃ§a no Brasil nasceu da ideia do deputado federal Galdino do Valle Filho,
na dÃ©cada de 20, onde foi escolhido o dia 12 de outubro para comemorar a data.
PorÃ©m, em 1960, a fÃ¡brica de
brinquedos Estrela fez uma promoÃ§Ã£o junto com a Johnson  Johnson, para
lanÃ§ar a semana do bebÃª robusto, onde cobriu suas metas de vendas de 
brinquedos
e, a partir daÃ- passou-se a comemorar o dia das crianÃ§as com muitos presentes.
O objetivo da festa Ã© comemorar a data e promover
momentos de descontraÃ§Ã£o e socializaÃ§Ã£o entre alunos da escola.Os alunos 
participaram de diversas atividades esportivas,
gincana, bingo e de um rodÃ-zio de
brincadeiras com prÃªmios, tiveram um lanche especial (bolo, sorvete, cachorro
quente e refrigerante) e assistiram a apresentaÃ§Ãµes de mÃºsica, teatro e
exibiÃ§Ã£o de filmes. Por fim, almoÃ§o e sobremesa para alunos, professores e 
funcionÃ¡rios.
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ComemoraÃ§Ã£o do Dia do Professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A criaÃ§Ã£o da data se deu em
virtude de D. Pedro I, no ano de 1827, ter decretado que toda vila, cidade ou
lugarejo do Brasil, criasse as primeiras escolas primÃ¡rias do paÃ-s, que foram
chamadas de Escolas de Primeiras Letras, atravÃ©s do decreto federal
52.682/63.
Os conceitos trabalhados
eram diferenciados de acordo com o sexo, sendo que os meninos aprendiam a ler,
escrever, as quatro operaÃ§Ãµes matemÃ¡ticas e noÃ§Ãµes de geometria. Para as
meninas, as disciplinas eram as mesmas, porÃ©m no lugar de geometria, entravam
as prendas domÃ©sticas, como cozinhar, bordar e costurar.
Em uma pequena escola de SÃ£o
Paulo, um professor de nome SalomÃ£o Becker sugeriu que se tirassem um dia para
fazer uma reuniÃ£o onde discutissemos problemas da profissÃ£o,
planejamento das aulas, trocas de
experiÃªncias, etc., sendo o dia 15 de outubro o escolhido.A reuniÃ£o foi um 
sucesso e, aos
poucos, outras escolas foram adotando essa ideia, atÃ© que, em 1963, aconteceu a
oficializaÃ§Ã£o da data, atravÃ©s do Decreto Federal 52.682, assinado pelo
presidente do Brasil, JoÃ£o Goulart.A
direÃ§Ã£o e equipe, proporcionaram um agradÃ¡vel e saboroso churrasco aos
professores numa Casa de Festas com piscina, brincadeiras, mÃºsica e
distribuiÃ§Ã£o de lembranÃ§as.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Museu Interativo de MatemÃ¡tica - UFF

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No Instituto de MatemÃ¡tica da UFF (Universidade Federal
Fluminense), em NiterÃ³i, localiza-se o LaboratÃ³rio de
Ensino de Geometria (LEG - LaboratÃ³rio de Ensino da Geometria).
Sua caracterÃ-stica Ã© ser um nÃºcleo de desenvolvimento e difusÃ£o de pesquisas
em
EducaÃ§Ã£o MatemÃ¡tica, tendo como objetivo a criaÃ§Ã£o de materiais e mÃ©todos
adequados ao desenvolvimento das habilidades geomÃ©tricas de alunos da escola
bÃ¡sica, de licenciandos e de docentes em formaÃ§Ã£o continuada. 

O LEG nÃ£o Ã© um repositÃ³rio de materiais concretos para serem manipulados, mas
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Ã©
um local onde se buscam maneiras diversificadas de se representar formas
geomÃ©tricas por meio de modelagem concreta e virtual, bem como se busca
contemplar a formaÃ§Ã£o do professor no que se refere Ã  aquisiÃ§Ã£o de 
habilidades
geomÃ©tricas, com vistas a uma efetiva profissionalizaÃ§Ã£o. Todavia, estudantes
das escolas pÃºblicas e o pÃºblico em geral sÃ£o beneficiados de forma direta
pelas atividades e instrumentos didÃ¡ticos desenvolvidos no LEG, destinados, por
um lado, Ã  sala de aula e, por outro, a exposiÃ§Ãµes do tipo museu interativo.
Essas visam Ã  popularizaÃ§Ã£o da MatemÃ¡tica de uma forma lÃºdica e interativa 
para
o visitante do museu. 

No museu interativo apresentam-se artefatos manipulativos modeladores de
situaÃ§Ãµes matemÃ¡ticas, construÃ-dos com materiais de baixo custo.
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Semana Nacional de CiÃªncia e Tecnologia - UFRJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O tema principal
da Semana Nacional de CiÃªncia e Tecnologia MudanÃ§as ClimÃ¡ticas, Desastres
Naturais e PrevenÃ§Ã£o de Riscos Ã© perpassado pela universalidade,
indissociabilidade e interdependÃªncia dos direitos civis, polÃ-ticos,
econÃ´micos, sociais, culturais e ambientais e decisÃ£o de se adotar um modelo
pautado no desenvolvimento sustentÃ¡vel em suas mÃºltiplas dimensÃµes. 
Nesse contexto Ã©
que a PrÃ³-Reitoria de ExtensÃ£o da Universidade Federal do Rio de Janeiro estÃ¡
organizando e coordenando a SNCT na UFRJ/2011, a ser realizada no perÃ-odo de 19
a 21 de outubro, no Hall do PrÃ©dio da Reitoria e em menor escala em espaÃ§os
inseridos nas unidades acadÃªmicas. 
A programaÃ§Ã£o da
Semana Nacional da UFRJ/2011 Ã© composta de 50 atividades envolvendo 
exposiÃ§Ãµes,
oficinas, mostras de vÃ-deo, teatro, espetÃ¡culos de danÃ§a, atividades
esportivas, dentre outras, as quais evidenciarÃ£o: a importÃ¢ncia da 
integraÃ§Ã£o
do homem com a natureza; a necessidade de preservaÃ§Ã£o dos recursos naturais; a
produÃ§Ã£o de conhecimentos relacionados aos desafios climÃ¡ticos e 
energÃ©ticos;
estudos e projetos que inclui o trem de levitaÃ§Ã£o magnÃ©tica MAGLEV; as
abordagens sobre Biodiversidade e AlimentaÃ§Ã£o, ponto permanente nas agendas 
das
organizaÃ§Ãµes sociais e de governos preocupados com a preservaÃ§Ã£o e
sustentabilidade ambiental; dentre outras.
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sexta-feira, 21 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visitando o jornal O Dia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Dia foi lanÃ§ado em 5 de junho de 1951,
pelo entÃ£o Deputado Chagas Freitas, que mais tarde foi Governador dos estados
da Guanabara e do Rio de Janeiro. Em 1983, o jornal foi comprado pelo
jornalista e empresÃ¡rio Ary Carvalho. 
Atualmente o jornal Ã© um produto do Grupo O Dia de
ComunicaÃ§Ã£o, sob a direÃ§Ã£o de Gigi Carvalho, do qual fazem parte o jornal 
Meia Hora, o
portal O Dia Online, a TV O Dia, a rÃ¡dio FM O Dia, uma agÃªncia de notÃ-cias e 
o
Instituto Ary Carvalho. A administraÃ§Ã£o de um jornal moderno envolve
trÃªs Ã¡reas distintas, cada uma com sua prÃ³pria cultura organizacional. A
primeira Ã© a redaÃ§Ã£o, que Ã© responsÃ¡vel pela coleta e anÃ¡lise de 
informaÃ§Ãµes e
notÃ-cias, formataÃ§Ã£o do conteÃºdo e diagramaÃ§Ã£o das pÃ¡ginas. O segundo Ã© 
o processo
industrial de fabricaÃ§Ã£o do jornal, que envolve equipamentos grÃ¡ficos de 
grande
porte, onde o jornal Ã© fisicamente fabricado e embalado para distribuiÃ§Ã£o. A
terceira Ã¡rea envolvida Ã© a comercial e de marketing, responsÃ¡vel tanto pela
venda do jornal aos leitores como pela comercializaÃ§Ã£o dos espaÃ§os para
publicidade.RedaÃ§Ã£o
O jornal comeÃ§a na redaÃ§Ã£o. LÃ¡ Ã© determinado o seu conteÃºdo,
atravÃ©s das informaÃ§Ãµescoletadas
pelos repÃ³rteres, bem como a Ãªnfase com que cada notÃ-cia serÃ¡ 
apresentada.Devido a natureza desse trabalho de
criaÃ§Ã£o, sem formalismo nem estrutura definida,onde a matÃ©ria prima Ã© a 
informaÃ§Ã£o, os jornalistas de redaÃ§Ã£o
normalmente tÃªm umacultura distinta
do resto da empresa,o que torna o
gerenciamento da redaÃ§Ã£o uma arte.ImpressÃ£o
O setor de impressÃ£o Ã© o coraÃ§Ã£o e o papel o sangue de um
jornal. Os equipamentos de impressÃ£o de grande porte que utilizam papel em
enormes bobinas de atÃ© 1.5m de largura e 1.300 kg de peso, sÃ£o chamadas de
rotativas.
A compra dos equipamentos de impressÃ£o Ã© o maior
investimento de capital que um jornal faz. A escolha do equipamento depende da
sua velocidade, confiabilidade, qualidade de impressÃ£o, versatilidade, grau de
customizaÃ§Ã£o, facilidade de manutenÃ§Ã£o, capacidade de controle e prazo de 
entrega.
A confiabilidade Ã© um fator particularmente importante porque jornais tem
prazos rÃ-gidos para serem impressos, e o equipamento tem que estar disponÃ-vel
para operar sempre que necessÃ¡rio. 
Existem atualmente duas tecnologias de impressÃ£o. A
tecnologia de letterpress usa um negativo em relevo para transferir a imagem
para o papel, enquanto o offset Ã© um processo quÃ-mico, onde a chapa nÃ£o entra
em
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contato direto com o papel: a imagem Ã© passada primeiro para um rolo
intermediÃ¡rio de borracha que entÃ£o o transfere para o papel. A tecnologia
deoffset oferece melhor qualidade de
impressÃ£o, maior velocidade e menor custo que aletterpress. 
Uma sÃ©rie de outros avanÃ§os tem marcado a evoluÃ§Ã£o desses
equipamento nos Ãºltimos anos. Uma foi a capacidade de imprimir a cores. Outro
foi a substituiÃ§Ã£o dos controles mecÃ¢nicos pelos controles eletrÃ´nicos, como
por exemplo, o uso de scanners computadorizados para fazer a leitura prÃ©via da
imagem e dosar automaticamente a quantidade de tinta 
necessÃ¡ria.ComercializaÃ§Ã£o
O setor comercial Ã© o responsÃ¡vel pela receita de um jornal.
Essa receita tem duas origens distintas: a venda do produto e a prestaÃ§Ã£o de
serviÃ§os de veiculaÃ§Ã£o de publicidade. A receita de venda do jornal depende
diretamente do seu preÃ§o e da sua circulaÃ§Ã£o total. 
A prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os envolve a venda de anÃºncios
classificados, que sÃ£o os anÃºncios publicados em cadernos Ã  parte dos 
cadernos
de noticiÃ¡rio, e dos anÃºncios publicitÃ¡rios publicados nos cadernos de
notÃ-cias, que sÃ£o chamados de anÃºncios de noticiÃ¡rio, ou 
simplesmente,noticiÃ¡rio. O Papel
A importÃ¢ncia do papel de imprensa para uma empresa
jornalÃ-stica nÃ£o pode ser subestimada, pois Ã© um insumo que representa de 30%
a
50% do custo total do jornal.
Devido a sua importÃ¢ncia estratÃ©gica, alto custo e o vulto
dos valores envolvidos, as compras de papel sÃ£o feitas pelo mais alto escalÃ£o
da empresa, quando nÃ£o pelo prÃ³prio dono do jornal.
A maior parte do papel de imprensa consumido no Brasil Ã©
importado, pois a produÃ§Ã£o nacional, em torno de 260.000 ton/ano, Ã© inferior 
ao
consumo de aproximadamente 600.000 toneladas anuais. AlÃ©m disso, hÃ¡ uma
significativa diferenÃ§a de qualidade que faz com que o papel importado,
composto de fibras longas que lhe aumentam a resistÃªncia, seja mais adequado
para suportar os esforÃ§os a que Ã© submetido durante a impressÃ£o em alta
velocidade das rotativas modernas.O
papel nacional, de fibras curtas, quebra e rasga com mais facilidade durante a
impressÃ£o, causando uma perda que pode chegar a 5% em um ano. Os principais 
fabricantes
de papel de imprensa no Brasil sÃ£o a Papel de Imprensa S.A - PISA, e a 
Klabin.CaracterÃ-sticas do
produto
O jornal tem a funÃ§Ã£o de proporcionar aos seus leitores a
informaÃ§Ã£o, serviÃ§os e entretenimento a preÃ§os mÃ³dicos. Nos dias de semana,
o
jornal deve mais objetivo e direto, fornecendo a informaÃ§Ã£o desejada de forma
simples, pois o tempo que o leitor dispÃµe Ã© mais escasso. No domingo, no
entanto, com mais tempo disponÃ-vel para leitura, o jornal pode oferecer
anÃ¡lises dos temas de interesse, entrevistas com personagens de relevo, e
matÃ©rias mais elaboradas que levem o leitor a reflexÃ£o, alÃ©m de oferecer uma 
carga
maior de entretenimento.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DistribuiÃ§Ã£o do Kit FÃ©rias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 25/11/2011 foi
distribuÃ-do o kit de fÃ©rias, lanÃ§ado pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o 
para
os alunos do 2 e 3 ano.Na cerimÃ´nia,
os alunos dessas sÃ©ries da unidade
receberam o kit, que continha um almanaque de fÃ©rias, alÃ©m de lÃ¡pis, 
borracha, apontador e caixa de lÃ¡pis de
cera. Os alunos do 3Âº ano tambÃ©m receberam o livro "Jabuti Sabido e Macaco
Sabido", da escritora Ana Maria Machado.
O material, que deve ser
utilizado com o apoio da famÃ-lia, tem como objetivo consolidar os conhecimentos
trabalhados ao longo do ano de 2011 e propor novos desafios no perÃ-odo de
fÃ©rias escolares dos alunos. O Almanaque de FÃ©rias Ã© um caderno de atividades
de revisÃ£o que deverÃ¡ ser entregue respondido, no inÃ-cio do ano letivo de 
2012,
ao professor correspondente. 
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto VoluntÃ¡rios em AÃ§Ã£o - Literatura ao alcance de todos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Atividade do SESC em
parceria com a unidade escolar com o objetivo da promoÃ§Ã£o, difusÃ£o e
democratizaÃ§Ã£o da leitura e literatura nos campos socioeducativo e cultural.
Articulando as diversas linguagens- audiovisual, cÃªnica, plÃ¡stica,
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musical, corporal- com a literÃ¡ria, contribui-se para a formaÃ§Ã£o de
leitores crÃ-ticos e criativos, assumindo funÃ§Ã£o importante na renovaÃ§Ã£o e
construÃ§Ã£o de valores e atitudes transformadoras.
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Tecendo Redes - Museu da Vida - Fiocruz

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fazemos parte do Projeto Tecendo Redes - Museu da Vida -
Fiocruz, elaborado a partir de um trabalho cooperativo entre o Museu e a
Escola.Os temas discutidos tanto na sala de aula, pela
professora Rita Schwenck BrandÃ£o, nas turmas 1703 e 1704, quanto no Museu sÃ£o:
saÃºde, meio ambiente e desenvolvimento.Iniciamos o trabalho na Escola atravÃ©s 
de debates em
relaÃ§Ã£o aos temas das letras das mÃºsicas de Toquinho e Vinicius de Moraes nas
aulas de mÃºsica, respondendo ao questionÃ¡rio elaborado pela equipe do Museu 
que
tratava sobre: como era, como Ã© e como, eles, alunos, gostariam que fossem, no
futuro, o ambiente, a vida, a saÃºde, as necessidades bÃ¡sicas nas suas
comunidades.Como culminÃ¢ncia visitamos o espaÃ§o da Fiocruz, dando
Ãªnfase ao Castelo e suas exposiÃ§Ãµes.Ao chegarmos lÃ¡, fomos distribuÃ-dos em 
grupos de 5 ou 6
alunos e participamos do Jogo O Trabalho Cooperativo no Jogo da ProduÃ§Ã£o
Social de SaÃºde refletindo sobre as doenÃ§as que existiam no inÃ-cio do sÃ©culo
XX
e que ainda, infelizmente, existem na Ã©poca de hoje. SÃ£o elas: Dengue, Febre
Amarela, DoenÃ§a de Chagas e Gripe.
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<POSTAGEM>
visitando-uma-exposicao-de-grafiti.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 30 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visitando uma exposiÃ§Ã£o de Grafiti

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O EspaÃ§o Rabisco Graffiti
Art situa-se Ã  Rua Francisco SÃ¡, 95 loja M, Galeria HÃ©rcules - Copacabana.O 
espaÃ§o rabisco conta com uma equipe de artistas com
estilos variados, passando desde o estilo vetorial ao realismo e com essa
diversidade que a EQUIPE RABISCO vÃªm desenvolvendo trabalhos artÃ-sticos
voltados ao graffiti art, formados pelos grafiteiros da POSSE471, grupo de
artistas do Rio de Janeiro que vem desde o
ano de 2000 compondo cores e formas por vÃ¡rios lugares do pais.O ESPAÃ‡O 
RABISCO Ã© fundamentado em conceito urbano e
direcionado ao estilo do graffiti art, assim inserindo seus elementos em meio
ao processo de criaÃ§Ã£o e produÃ§Ã£o, um espaÃ§o voltado ao design (identidade
visual e ilustraÃ§Ãµes) oficinas de graffiti art, pinturas decorativas e
trabalhos em telas e outros suportes em exposiÃ§Ã£o.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
9-ano-e-aceleracao-3-no-sitio-marcia-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

9Âº ano e AceleraÃ§Ã£o 3 no SÃ-tio Marcia e MÃ´nica
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Damos graÃ§as a Deus por estarmos nos formando.

Para comemorar essa conquista fomos curtir o dia no SÃ-tio MÃ¡rcia e MÃ´nica.
SÃ-tio em ItaboraÃ- com CafÃ© da manhÃ£, bebida liberada, caldo verde,
almoÃ§o self-service com churrasco, petisco durante o dia, frutas, doces
caseiros, canjica e bolo para os aniversariantes do mÃªs. Laser: MÃºsica ao 
vivo,
dj nas piscinas, lambaerÃ³bica, recreadores, animadores, 5 piscinas, campos de
futebol, posto de primeiros socorros com ambulÃ¢ncia, 3 salÃµes para 800 
pessoas,
quadras de vÃ´lei, mini-zoo, brinquelÃ¢ndia, 18 banheiros, 38 vestiÃ¡rios, 
toboÃ¡gua e muito mais... tudo isso para comemorar a formatura.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aprendendo-e-treinando-no-club-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aprendendo e treinando no Club de Regatas Vasco da Gama

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Club de Regatas Vasco da Gama Ã© uma agremiaÃ§Ã£o esportiva da cidade do Rio de 
Janeiro.Foi fundado em 21 de agosto de 1898 por um grupo de remadores. O nome do
clube Ã© uma homenagem ao navegador portuguÃªs Vasco da Gama, devido Ã  
comemoraÃ§Ã£o do quarto centenÃ¡rio da viagem de descoberta do caminho marÃ-timo

 para as Ãndias, ocorrida em 1498. Seu estatuto o define como uma "sociedade 
Civil, sem-fins lucrativos, com sede e foro na cidade Rio de Janeiro, 
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caracterizando-se como entidade desportiva, recreativa, assistencial, 
educacional e filantrÃ³pica."O Vasco tinha a ideia de ser um clube mais 
democrÃ¡tico, usando o preto, o branco e o vermelho na cruz. SÃ£o cores que se 
encaixam na ideia de uma comunhÃ£o de etnias (jÃ¡ que o clube lutou contra 
preconceitos raciais e sociais nos anos 20). Ã‰ muito forte o aspecto religioso 
da cruz, porque a Ordem Militar de Cristo era a mesmo tempo religiosa e 
guerreira.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
confraternizacao-de-final-de-ano.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ConfraternizaÃ§Ã£o de Final de Ano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A festa de confraternizaÃ§Ã£o Ã© um momento de descontraÃ§Ã£o em que todos
tÃªm a oportunidade de se conhecer melhor e trocar contatos.
[FOTO]

De presente, quero a paz, nÃ£o a paz mundial, mas paz aqueles que tanto
pedem de coraÃ§Ã£o. De presente, quero a esperanÃ§a, que aqueles que esperam na
paz recebida, ofereÃ§am-na aqueles que se sentem no abismo. De presente, quero
um minuto de felicidade, para aqueles que dizem nunca serem felizes, que ao
sentirem tal magia, acreditem mais em si mesmos e busquem a felicidade
interior. De presente, quero um Natal iluminado, nÃ£o de Ã¡rvores cheias de
enfeites, mas sim, de estrelas de amor, caindo sobre os espÃ-ritos de Deus.
Feliz Natal e um Maravilhoso Ano Novo!
[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
criacao-de-novos-ambientes.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CriaÃ§Ã£o de novos ambientes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A escola tem o papel de preparar os
alunos, enquanto sujeitos coletivos e singulares, dispostos a percorrer os
caminhos em sua vida social, educacional, profissional e familiar.Com a 
finalidade de estimular o aluno para que ele se sinta motivado a
aprender foram criados novos espaÃ§os na escola.
. Pomar, jardim e horta
[FOTO]

[FOTO]

. EspaÃ§o MalhaÃ§Ã£o
[FOTO]

. Sala Multi
Funcional (LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica, mini auditÃ³rio e laboratÃ³rio de
ciÃªncias)
[FOTO]

. Sala de MÃºsica
[FOTO]

. Parquinho
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
distribuicao-do-kit-ferias.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura do 9Âº ano e Acelera 3

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Hoje Ã© o dia da formatura. O sonho estÃ¡ mais vivo do que nunca neste
dia. E a emoÃ§Ã£o desse dia tem de ser um marco que nos proteja do crime da
acomodaÃ§Ã£o e da apatia. Que a juventude que temos seja eterna, e que desejo de
mudar o mundo saia da utopia e habite a realidade. Estamos prontos. Saudosos de
um passado recente. Mas prontos. Podem abrir as cortinas. O espetÃ¡culo vai
comeÃ§ar. Proteja-nos, Senhor nesta e em todas as nossas apresentaÃ§Ãµes. NÃ£o
podemos desanimar.
Mensagem
da Diretora
[FOTO]

O sucesso Ã© daqueles que batalham, e com toda certeza vocÃª Ã© um dos
merecedores desse sucesso. 

ParabÃ©ns pela formatura!

Que a alegria da formatura hoje, fique para sempre em vocÃª, para que a
felicidade tambÃ©m contagie aqueles que da sua profissÃ£o se beneficiarem. 

Meus parabÃ©ns!

Pessoas grandes sÃ£o aquelas que lutam por ideais, e hoje nesta formatura vocÃª
prova ser parte dessas pessoas. 

ParabÃ©ns pela formatura!

A sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, sempre
apontando para um futuro muito luminoso. 

ParabÃ©ns e muito sucesso!
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Por acreditar que este dia chegaria vocÃª se esforÃ§ou e buscou a cada dia o seu
sonho. 

Merecidamente venceu, e hoje os aplausos sÃ£o todos para vocÃª!

ParabÃ©ns, Formando!

Os que vocÃª alcanÃ§ou hoje Ã© uma pequena parte do que vocÃª ainda pode 
conquistar
com o seu talento.

ParabÃ©ns!

O talento, a forÃ§a de vontade e a persistÃªncia trouxeram vocÃª atÃ© aqui. 

ParabÃ©ns! 

Esperamos que esta vitÃ³ria seja o inÃ-cio de muitas outras conquistas.
Evanina F. F. Malheiro

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-de-artesanato-oficinas.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Oficina de Artesanato - Oficinas diversificadas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Foram oferecidas oficinas de:- MÃºsica;- Cuidados com a Dengue;- DanÃ§a;- 
 Mosaico;- CartÃµes e Ãrvore de Natal;- Sexualidade;- DinÃ¢mica de grupo;- 

AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel;- Origami;- Jogos;- Pintura em tecido;- Fuxico;- 
Maquiagem;- Decoupagem;- Texturas em parede;- DecoraÃ§Ã£o em arcos de cabelo;- 
Tangram;- Estamparia;- Etiqueta.Busca-se, atravÃ©s das oficinas, despertar a 
criatividade e
liberdade de expressÃ£o artÃ-stica e o resgate da autoestima, atravÃ©s da
disseminaÃ§Ã£o de valores positivos tais como autonomia, trabalho coletivo,
transparÃªncia, honestidade e criatividade.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emclotildeguimaraes.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
acolhimento-e-nova-gestao-da-unidade-em.html
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Acolhimento e Nova GestÃ£o da Unidade em 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O ano letivo de 2012 iniciou com um buffet de acolhimento para os professores e 
funcionÃ¡rios. A nova gestÃ£o da Escola Municipal Clotilde GuimarÃ£es preparou 
um ambiente acolhedor e muito agradÃ¡vel para esse momento tÃ£o especial de 
retorno Ã s aulas. As professoras Elisabeth Grenho e AngÃ©lica Ribeiro compÃµem 
a Equipe gestora dessa Unidade Escolare estÃ£o promovendo uma grande revoluÃ§Ã£o
no que diz respeitoÃ  estrutura fÃ-sica do prÃ©dio escolar, com reformas e 
conservaÃ§Ã£o do mesmo.AlÃ©m disso, estÃ£o criando e oportunizando vÃ¡rias 
estratÃ©gias que garantirÃ£o aos alunos maior qualidade do processo de 
Ensino/Aprendizagem.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
clotilde-guimaraes-e-o-hospital-geral.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A Clotilde GuimarÃ£es e o Hospital Geral de Bonsucesso Juntos contra a Diabetes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em parceria com o Hospital Geral de Bonsucesso, a Escola Municipal
Clotilde GuimarÃ£es participou de uma dinÃ¢mica no H.G.B que trabalhou junto Ã s
crianÃ§as a importÃ¢ncia da prevenÃ§Ã£o ao
diabetes.Participaram dessa atividade os alunos do 8Âº ano, pois o assunto estÃ¡
de acordo com o conteÃºdo trabalhado pelo
Professor Luis Carlos nas turmas 1801 e 1802. O professor Luis acompanhou as
turmas ao local.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cine PEJA 192

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Professora Nelilda da turma 192 levou o grupo Ã  refletir sobre a mensagem do 
filme "A Vida Ã© Bela". Durante a apresentaÃ§Ã£o ela fez algumas consideraÃ§Ãµes
em torno do momento histÃ³rico daquela Ã©poca. Ao final abriu espaÃ§o para as 
colocaÃ§Ãµes do grupo no que diz respeito as emoÃ§Ãµessuscitadas pelas cenas 
dramÃ¡ticas desse filme. O Cineclube 192 Ã© realizado semanalmente.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capacitacao-educopedia-ou-educontagio.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CapacitaÃ§Ã£o EducopÃ©dia ou Educontagio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ontem, pela manhÃ£, Professores receberam as orientaÃ§Ãµes para a utilizaÃ§Ã£o 
da EducopÃ©dia em sala de aula.O grupo demonstrou muito interesse pela nova 
ferramenta educacional da Rede e alÃ©m disso, tiveram a oportunidade de conhecer
melhor o Portal Rioeduca.net e tambÃ©m de ativar suas contas de e-mail. Nosso 
encontro foi muito produtivo!!
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[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Que bacana! Fico feliz, querendo saber dos frutos e me disponibilizo caso eu 
possa ajudar em qualquer coisa!!! AbraÃ§os.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-peja-vai-ao-ccbb.html
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O PEJA vai ao CCBB

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A TURMA 171 DA ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDE GUIMARÃƒES, VISITOU A EXPOSIÃ‡ÃƒO 
PERCURSO AFETIVO DE TARSILA DO AMARAL NO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL.A 

  MOSTRA ESTÃ ORGANIZADA EM DUAS SALAS, LÃ ESTÃƒO EXPOSTOS OS TRABALHOS DAS TRÃŠS 
 FASES ARTÃSTICAS DE TARSILA.A PRIMEIRA FASE DE TARSILA Ã‰ CONHECIDA COMO PAU 

BRASIL, DEPOIS VEIO O ANTROPOFAGISMO E MAIS TARDE A SOCIAL.HAVIA TAMBÃ‰M A 
EXPOSIÃ‡ÃƒO DOS IRMÃƒOS CAMPANA, QUE RETRATAM ATRAVÃ‰S DA ARTE A INOVAÃ‡ÃƒO DAS 
VELHAS IDEIAS COM DIVERSOS MATERIAIS.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-cp-e-po-na-nossa-unidade.html
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<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de CP e PO  na Nossa Unidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As Professoras Nancy eNoÃªmiada GED 4ÂªCRE, promovem mensalmente um encontro 
entreCoordenadoresPedagÃ³gicos e Professores Orientadores do PEJA. Tal momento, 
oportuniza a troca entre Ã s Unidades mais novas e as mais antigas que oferecem 
o programa.Dessa vez, a organizaÃ§Ã£o do planejamento transcorreu baseada 
natemÃ¡tica"Diversidade Ã  Juventude", a qual permearÃ¡ o trabalho de todo o ano
letivo de 2012.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
operacao-sao-joao-no-peja.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OperaÃ§Ã£o SÃ£o JoÃ£o no PEJA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As turmas 171 e 192 reuniram-se na noite de 05 de julho, sob a orientaÃ§Ã£o das 
professoras Ana Accioly e Nelilda Ormond, para enfeitar a Escola em virtude dos 
nossos festejos do SÃ£o JoÃ£o no PEJA da Clotilde.Bandeirinhas, barbante e cola 
fizeram parte do grande mutirÃ£o que se formou. Alunos colaborando, trocando e 
articulando a melhor maneira de enfeitar o nosso espaÃ§o escolar. Muito bom 
trabalhar com alunos perfeitamente integrados!!
Essa atividade Ã© decorrente da aula do dia 28 de junho, quando os alunos 
trabalharam os conceitos das figuras geomÃ©tricas e entÃ£o, mediram, riscaram e 
recortaram as bandeirinhas.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reescrita-do-conto-princesa-serpente.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Reescrita do Conto " A Princesa Serpente"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
"Era uma vez, uma princesa que aocasar viraria serpente. Por isso, sua melhor 
amiga ocupou o seu lugar ao lado de seu marido durante um ano, a moÃ§a teve sua 
jura cumprida graÃ§as a fÃ© em Jesus Cristo.Passado um ano, a princesa retornou 
ao castelo, reuniu a todos e contou toda a verdade e como prova de sua gratidÃ£o
casou a amiga com umprÃ-ncipe primo seu." Texto recontado pelas turmas 171 e 192
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
registro-de-aula-passeio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Registro de Aula Passeio

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A turma 171 reuniu-se para organizar o registro de seu Ãºltimo evento. Na 
Ãºltima sexta-feira, nossa turma acompanhada da turma 192, visitamos a Feira de 
tradiÃ§Ãµes Nordestinas que fica em SÃ£o CristovÃ£o.Assim, foi necessÃ¡rio nos 
reunirmos para organizar nossas ideias, desenvolvermos a nossa forma de narrar 
os fatos para que, qualquer pessoa, entenda aquilo que vivenciamos naquela noite
tÃ£o agradÃ¡vel.Para isso, pensamos, trocamos ideias e depois falamos com 
detalhes tudo aquilo que vivos e/ou vivemos durante o nosso passeio.A partir 
disso, iniciamos o texto que conta a nossa trajetÃ³ria em torno do resgate 
cultural dos costumes nordestinos.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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a-em-clotilde-guimaraes-desfila-com-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A E.M. Clotilde GuimarÃ£es Desfila com O Rei do BaiÃ£o 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

"Em 11/09, aconteceu o Desfile CÃ-vico na PraÃ§a das NaÃ§Ãµes em Bonsucesso. 
Nossa Escola em consonÃ¢ncia com o Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico "O Mundo nÃ£o 
Ã© TÃ£o Longe", comemorou o centenÃ¡rio do Rei do BaiÃ£o com a ilustre 
participaÃ§Ã£o de Rosinha Gonzaga que Ã© filha do nosso querido Luiz 
Gonzaga.Nesse ano, trouxemos a nossa Banda Marcial sob a direÃ§Ã£o do 
MaestroSidneiDantas e tocando, magnificamente, a mÃºsica Asa Branca com a sua 
orquestra de flautas regida pela Professora Rita Schwenck.Os alunos levavam 
adereÃ§os de mÃ£o com os tÃ-tulos das mÃºsicas de Luiz Gonzaga.As crianÃ§as do 
1Âº Segmento usavam chapÃ©u caracterÃ-stico e sanfonas confeccionadas com o 
apoio do Professor Chico Rodrigues." Texto da Professora Beth Grenho - Gestora 
da Unidade

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcondeafonsocelso.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
biografia-do-conde-afonso-celso.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
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busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Biografia do Conde Afonso Celso

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Biografia

 Filho do visconde de Ouro Preto, Ãºltimo presidente do Conselho de Ministros do
ImpÃ©rio, e de Francisca de Paula Martins de Toledo, esta prima de Joaquim 
Floriano de Toledo. Formou-se em direito, em 1880, pela Faculdade de Direito de 
SÃ£o Paulo, defendendo a tese "Direito da RevoluÃ§Ã£o". 
PolÃ-tica e magistÃ©rio

 Poeta, romancista, historiador, jornalista e professor catedrÃ¡tico, em 1876, 
aos 15 anos, publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado PrelÃºdios. Em 
1880, formou-se em direito pela Faculdade de Direito de SÃ£o Paulo. Foi fundador
da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira nÃºmero 36, cujo patrono Ã©
TeÃ³filo Dias. Com 20 anos, tornou-se deputado por Minas Gerais, sendo eleito 
por quatro vezes. Abolicionista e republicano, participou ativamente da 
polÃ-tica brasileira. Fundador do Jornal do Brasil, onde escreveu seus artigos 
por mais de trinta anos, colaborou tambÃ©m no jornal Correio da ManhÃ£, pelo 
mesmo perÃ-odo. Escreveu em jornais e revistas, como A Semana, RepÃºblica e 
Almanaque Garnier. Em 1892, ingressou no Instituto HistÃ³rico e GeogrÃ¡fico 
Brasileiro, onde foi eleito presidente perpÃ©tuo em 1912, cargo que ocupou atÃ© 
1938. Em 1900, publicou Por que me ufano de meu paÃ-s, livro que gerou grande 
polÃªmica, por se tratar do culto de amor Ã  pÃ¡tria, e lanÃ§ando a expressÃ£o 
"ufanismo", palavra usada atÃ© hoje. Outras obras do autor: Devaneios (1877), 
Telas sonantes (1879), Poemetos (1880), Poesias escolhidas (1904). Deixou 
publicadas obras de teatro, crÃ-tica, histÃ³ria, fez trabalhos jurÃ-dicos, 
conferÃªncias e discursos.
Obras

Livros em destaque da sua vasta obra.

_ PrelÃºdios (1876)

- Devaneios (1877) 

- Telas Sonantes (1879) 

- Um ponto e interrogaÃ§Ã£o (1879)
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- Poenatos (1880) - Rimas de outrora (1891)

- Vultos e fatos (1892)

- O imperador no exÃ-lio (1893)

- Minha filha (1893)

- Lupe (1894) 

- Giovanina (1896)

- Guerrilhas (1896)

- Contraditas monÃ¡rquicas (1896)

- Poesias Escolhidas (1896)

- Oito anos de parlamento (1898)

- Trovas de Espanha (1899)

- Aventuras de Manuel JoÃ£o (1899)

- Por que me ufano do meu paÃ-s(1900) - tÃ-tulo que gerou crÃ-ticas e elogios.

- Um invejado (1900)

- Da imitaÃ§Ã£o de Cristo (1903)

- Biografia do Visconde de Ouro Preto (1906) 

- Lampejos sacros (1915) 

- O assassinato do coronel Gentil de Castro (1928)

- Segredo conjugal (1932) 

<bAcademia brasileira de Letras

<b Academia Brasileira de Letras Afonso Celso foi um dos trinta homens de letras
que inicialmente constituÃ-ram a Academia Brasileira de Letras. Dentre eles 
estavam nomes como Joaquim Nabuco, JosÃ© do PatrocÃ-nio, Machado de Assis, Rui 
Barbosa e Visconde de Taunay. Dez outros foram eleitos, posteriormente, 
completando os quarenta fundadores do instituto. Foi presidente da ABL em duas 
oportunidades: em 1925 e em 1935.
<b Arde, diante deste pequeno altar erguido Ã¡s lettras, o lume da crenÃ§a no 
alampadÃ¡rio da liberdade. Si a vestal que foi confiado Ã© tÃ-bia inspiraÃ§Ã£o, 
humilde e sem belleza; si treme-lhe timidamente escassa a luz balbuciante: __ 
enfeitai, oh moÃ§os gene- rosos, esse modesto sacrÃ¡rio com as pompas do vosso 
enthusiasmo; illumi- nai-o com a vossa fÃ©, tornando-o digno engaste para o 
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diamente do vosso espÃ-rito. []
<b ApresentaÃ§Ã£o de Direito e letras, ano 1, n. 1, ago. 1878. <bTexto adaptado 
da Biblioteca Nacional Digital 
http://bndigital.bn.br/projetos/periÃ³dicosliterÃ¡rios/personagens.htm#28.1 site
de pesquisa biogrÃ¡fica"periÃ³dicos literatura" 
http://bndigital.bn/projetos/periÃ³dicosliterÃ¡rios/personagens 
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conde-afonso-celso-caricatura-de-afonso.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de dezembro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Caricatura de Afonso Celso por "Rian"(Nair de TefÃ©), 1914.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-renascimento-da-escola-municipal.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 18 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Renascimento da Escola Municipal Conde Afonso Celso

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Ã‰ com muita esperanÃ§a, vontade e garra que a nova equipe de direÃ§Ã£o 
assumirÃ¡ em 2012. Vamos fazer Renascer a nossa Escola!

 <COMENTÃRIOS>
Deus abenÃ§oe vocÃªs neste Novo Ano!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcondeafonsocelso.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
alimentacao-saudavel-aula-de-ciencias.html

 <TÃTULO>
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Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 ALIMENTAÃ‡ÃƒO  SAUDÃVEL Aula de CiÃªncias do dia 21/04  com o tema de 
AlimentaÃ§Ã£o SaudÃ¡vel, foi explorada  a  EDUCOPÃ‰DIA  como recurso pedagÃ³gico
na turma 1501.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

JÃ¡ na turma 1503 com a profÂª Margareth, os alunos apÃ³s aula expositiva sobre 
alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel, trouxeram figuras de alimentos e montaram uma PirÃ¢mide
Alimentar.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carnaval-na-conde.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CARNAVAL NA CONDE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

 O carnaval Ã© uma festa que se originou na GrÃ©cia em meados dos anos 600 a 520
a.C..AtravÃ©s dessa festa os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos 
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deuses pela fertilidade do solo e pela produÃ§Ã£o. Em 1545, durante o ConcÃ-lio 
de Trento, o carnaval voltou a ser uma festa popular. Em aproximadamente 1723, o
carnaval chegou ao Brasil sob influÃªncia europeia.Ocorria atravÃ©s de desfiles 
de pessoas fantasiadas e mascaradas. Somente no sÃ©culo XIX que os blocos 
carnavalescos surgiram com carros decorados e pessoas fantasiadas de forma 
semelhante Ã  de hoje.
 A festa foi grandemente adotada pela populaÃ§Ã£o brasileira, o que tornou o 
carnaval uma das maiores comemoraÃ§Ãµes do paÃ-s. As famosas marchinhas 
carnavalescas foram acrescentadas, assim a festa cresceu em quantidade de 
participantes e em qualidade. 

CARNAVAL  NA CONDE
Este tema foi trabalhado na semana de 13/02 Ã  17/02 por toda a escola onde 
foram destacados trabalhos de arte popular como: as marchinhas, danÃ§as, 
cartazes, mÃ¡scaras e fantasias. Aspectos da cultura carnavalesca: sua origem e 
evoluÃ§Ã£o durante os tempos. Sua culminÃ¢ncia foi com o BAILE DE CARNAVAL DA 
CONDE.

[FOTO]
Corpo docente do 1Âº turno[FOTO]
Trabalhos manuais
[FOTO]
Muita alegria![FOTO]
Oh! Abre alas que eu quero passar...
[FOTO]
ParabÃ©ns, pela animaÃ§Ã£o meninas!

[FOTO]
Corpo docente do 2Âº turno[FOTO]
Brincadeiras sobre o comando de Tia GraÃ§a

nossa Diretora![FOTO]
Todos gostaram muito!

Este tema foi trabalhado na semana de 13/02 Ã  17/02 por toda a escola onde 
foram destacados trabalhos de arte popular como: as marchinhas, danÃ§as, 
cartazes, mÃ¡scaras e fantasias. Aspectos da cultura carnavalesca: sua origem e 
evoluÃ§Ã£o durante os tempos. Sua culminÃ¢ncia foi com o BAILE DE CARNAVAL DA 
CONDE.[FOTO]

A Professora  ClÃ¡udia da Turma 1501  trabalhou  durante toda a semana, sobre o 
tema do Carnaval, destacando a sua origem, as marchinhaseas Escolas de Samba 
campeÃ£s de 2011.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
celula-em-3d-apresentacao-dos-trabalhos.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A CÃ‰LULA EM 3D

 ApresentaÃ§Ã£o dos trabalhos de CiÃªncias da Turma 1801 sob orientaÃ§Ã£o da 
Professora ClÃ¡udia dos Santos Oliveira, mostrando a cÃ©lula e suas organelas 
citoplasmÃ¡ticas, no dia 28/03.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-31-de-marco-dia-do-patrono-da.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DIA 31 DE MARÃ‡O - DIA DO PATRONO DA ESCOLA
[FOTO]

 Mural sobre o Conde Afonso Celso, a direita a nossa diretora GraÃ§a e a 
esquerda a diretora adjunta Margareth. Foi lembrado quem foi o patrono da escola
atravÃ©s de pesquisa sobre a vida e obras do Conde. E achado o Hino da Escola, 
feito por um ex.professor da escola prof.ZoÃ©dio VergÃ-lio.
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HINO DA ESCOLA

Com orgulho na Escola eu entrei,
Vi um mundo surgir com emoÃ§Ã£o.Professores com dedicaÃ§Ã£o,LÃ¡ de dentro do 
peito eu gritei:

Salve, Afonso Celso!
Salve, Afonso Celso!
Ã‰s a vida, o futuro, a naÃ§Ã£o.
Salve, Afonso Celso!
Salve, Afonso Celso!
A Escola co meu coraÃ§Ã£o.

Com vontade, lutei, estudei,
Aprendendo o direito e o dever.
Com trabalho, o fututro tracei,
Pra alcanÃ§ar o que eu sempre quis ser!

Salve, Afonso Celso!
Salve, Afonso Celso!
Ã‰s a vida, o futuro, a naÃ§Ã£o.
Salve, Afonso Celso!
Salve, Afonso Celso!
A Escola co meu coraÃ§Ã£o.

Autor: Prof. ZoÃ©dio VergÃ-lio

.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-internacional-da-mulher-escola.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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 A escola trabalhou, a histÃ³ria do Dia Internacional da Mulher, significado do 
dia 8 de  marÃ§o, lutas femininas, importÃ¢ncia da data e comemoraÃ§Ã£o, 
conquistas das  mulheres brasileiras, histÃ³ria da mulher no Brasil, 
participaÃ§Ã£o polÃ-tica das  mulheres, o papel da mulher na sociedade.

[FOTO]
[FOTO]

Cartazes confeccionados pelas turmas EI 11 e EI 20, nossa educaÃ§Ã£o infantil 
mostrando seus trabalhos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diversidade-cultural-o-brasil-por.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A DIVERSIDADE CULTURAL
 O Brasil, por apresentar uma grande dimensÃ£o territorial, possui uma vasta 
diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a populaÃ§Ã£o indÃ-gena e os 
escravos africanos foram os primeiros responsÃ¡veis pela disseminaÃ§Ã£o cultural
no Brasil.
Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemÃ£es, Ã¡rabes, entre outros,
contribuÃ-ram para a diversidade cultural do Brasil. Aspectos como a culinÃ¡ria,
danÃ§as, religiÃ£o, sÃ£o elementos que integram a cultura de um povo.

[FOTO]
[FOTO]

 A turma 1503 recolheu vÃ¡rias figuras humanas e montaram um cartaz sobre a 
Diversidade Cultural Brasileira.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mosquiteira-trabalho-feito-pela-turma.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
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busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MOSQUITEIRA
 Trabalho feito pela Turma 1501, no dia 07/03 em Sala de Aula.   Ã‰ uma 
armadilha para pegar mosquito confeccionada com garrafa PET cortada ao meio, uma
lixa de madeira NÂº 180; fita isolante ; um pedaÃ§o de tule (5x5 cm) e quatro 
grÃ£os de alpiste ou um grÃ£o de raÃ§Ã£o felina.Devemos cobrir a boca da garrafa
com o tule e prender com o anel do lacre da garrafa.  Acrescentar Ã¡gua no copo 
atÃ© a metade do bico(depois de encaixado) , colocar o alpiste dentro dÃ¡gua 
,encaixar a tampa, dentro do copo com o bico para baixo e vedar com a fita 
isolante. O mosquito vai ser atraÃ-do para a armadilha, a fÃªmea vai depositar 
os ovos que vÃ£o virar larvas muito pequenas que passam pelo tule.  Ao passarem 
para a parte interna da armadilha atrÃ¡s do alimento, elas crescerÃ£o neste 
ambiente e depois nÃ£o conseguirÃ£o sair, pois estarÃ£o muito grandes.  Ã‰ uma 
soluÃ§Ã£o simples, econÃ´mica e ecolÃ³gica.
[FOTO]
Garrafas pet cortadas ao meio.[FOTO]

[FOTO]
Cobrir a boca da garrafa com tule.
[FOTO]
[FOTO]
ProfÂª ClÃ¡udia e seus alunos.

[FOTO]

[FOTO]
Materiais utilizados na confecÃ§Ã£o da 
 mosquiteira.[FOTO]
Mosquiteira pronta!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
murais-da-escola-nossos-murais-de-bem.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MURAIS DA ESCOLA

[FOTO]

Nossos murais de bem-vindos ao novo ano, que se inicia cheio de forÃ§a e 
esperanÃ§a!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pascoa-foi-trabalhado-na-semana-de-02.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 PÃSCOA

 Foi trabalhado na semana de 02 a 04/04/2012o que vem a ser a PÃ¡scoa, os seus 
sÃ-mbolos e significados. ConfecÃ§Ã£o de mensagens, cartazes, cartÃµes, mÃºsicas
e alunos caracterizados de coelhinhos.

[FOTO]

A turma 1101 da profÂª Lauci, caracterizados de coelhinhos da pÃ¡scoa!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-de-janeiro-01-de-marco-447-anos-o.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
RIO DE JANEIRO - 01 DE MARÃ‡O ( 447 ANOS )
O Rio de Janeiro Ã© uma cidade para se experimentar
 JÃ¡ foi aclamada por grandes poetas e mÃºsicos, estÃ¡ mais  que presente no 
cinema e nas artes plÃ¡sticas, faz parte do cartÃ£o-postal  do Brasil e, mesmo 
assim, sÃ³ quem respira um pouco do clima carioca  sabe o que estas artes tentam
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exprimir.
 Apesar de tudo, uma cidade de contrastes. Nem todos tÃªm as  mesmas chances; 
existe a violÃªncia das grandes cidades. Mas o jeitinho  do carioca sempre 
encontra uma maneira ou outra para driblar as diferenÃ§as.

 A escola trabalhou sua histÃ³ria, pontos turÃ-sticos, sua arte e cultura e 
tambÃ©m a violÃªncia que assola os grandes centros urbanos.

[FOTO]
[FOTO]

Cartazes realizados pelas turmas 1401, 1402, 1501, 1502 e 1503 com a supervisÃ£o
da profÂª Elce da Sala de Leitura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
amigos-ao-verem-nossas-postagens-deixem.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Amigos ao verem nossas postagens deixem seus comentÃ¡rios tambÃ©m!
Aguardem as prÃ³ximas postagens, ainda temos muito maisnovidades.
Obrigadooooooo.
Margareth.

 <COMENTÃRIOS>
Eu, Regina, representante do Rioeduca, estarei aguardando novas postagens e 
gostaria de encontrar os registros da Festa Junina da escola, para que possa ser
tambÃ©m registrado atravÃ©s do nosso portal.
Com carinho
RB
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mae-gosto-de-voce-mae-sua-bondade-e.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 18 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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MÃ£e, gosto de vocÃª!

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-1-centro-de-estudos-e-homenagem.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 12 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nosso 1Âº Centro de Estudos e Homenagem as profÂªs Alice e Maristela

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professores discutindo novas diretrizes para o nosso Projeto PolÃ-tico 
PedagÃ³gico.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

ApÃ³s o nosso 1Âº Centro de Estudos do ano, fizemos uma pequena homenagem as 
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profÂªs Alice e Maristela pelas suas aposentadorias, depois de uma vida em prol 
da EducaÃ§Ã£o.

HomenagemdeCarinho

Se por um instante Deus esquecesse de que somos uma marionete de pano e nos 
presenteasse com mais um pouco de vida ao teu lado, possivelmente nÃ£o dirÃ-amos
tudo o que pensamos, mas definitivamente pensarÃ-amos em tudo o que dissemos.

Por tanto, pensando no que dissemos, fizemos e sentimos, percebemos que os 
momentos de histÃ³ria que realizamos juntos foram mais grandiosos do que 
pequenos.

Trabalhamos, mas tambÃ©m rimos muito, e podemos dizer que se Deus nos concedesse
mais um pouco de vida aos seus lados, morrerÃ-amos de tanto rir.

Neste momento palavras perdem o sentido diante das lÃ¡grimas contidas na 
saudades que iremos sentir, mas sorriso Ã© o que demonstraremos a vocÃªs neste 
instante por ser o motivo deste atÃ© logo, a realizaÃ§Ã£o de mais uma vitÃ³ria 
em suas vidas.

Sempre hÃ¡ um amanhÃ£ e a vida nos dÃ¡ sempre mais uma oportunidade para 
fazermos as coisas bem, e temos que aproveitar cada oportunidade, por isso 
sabemos que vocÃªs tem que ir. Que vocÃªs faÃ§am mais histÃ³rias maravilhosas e 
intensas como foi a nossa aqui na escola.

Hoje Ã© apenas a Ãºltima vez que vocÃªs veram as pessoas que conviveram no 
trabalho por muitos e muitos anos, mas o inÃ-cio de uma vida de convivÃªncia de 
amigos eternos.

Nossos sinceros agradecimentos por vocÃªs terem feito parte da famÃ-lia, Conde 
Afonso Celso. Sim, pois foram vÃ¡rias dÃ©cadas de dedicaÃ§Ã£o e amor a 
EducaÃ§Ã£oe por isso o nosso reconhecimento e carinho.

ParabÃ©ns, as professoras Alice e Maristela.

Ã  DireÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-jardim-zoologico-as-turmas.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 26 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PASSEIO AO JARDIM ZOOLÃ“GICO

 As turmas 1101 e 1102 foram a um passeio no Jardim ZoolÃ³gico, no dia 
17/05/2012. Contamos com a participaÃ§Ã£o das profÂªs Lauci e Kecylane, da 
Agente Educadora Vanda e da funcionÃ¡ria SÃ-lvia para conduzirem nossos alunos 
no passeio. Segundo as profÂªs o bicho que mais chamou atenÃ§Ã£o foi o JACARÃ‰.

[FOTO]
Chegando ao zoo.[FOTO]
Olhem a felicidade!

[FOTO]
Entrando no zoo.
[FOTO]
O urso[FOTO]
Bichos da fazenda.

[FOTO]
As crianÃ§as puderam passar 

as mÃ£os no coelhinho.
[FOTO]
A arara azul[FOTO]
As vacas

[FOTO]
As turmas prÃ³ximas ao telefone

bicho.

[FOTO]
A onÃ§a pintada.

[FOTO]
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O tigre
[FOTO]
PrÃ³ximos ao cercado do elefante.

[FOTO]
Olhem o elefante lÃ¡ atrÃ¡s![FOTO]
Os pinguins.[FOTO]
O tamanduÃ¡.
[FOTO]
A profÂª Kecylane e seus alunos, olhando 

os jacarÃ©s.[FOTO]
O jacarÃ© foi o bicho que os alunos mais 

gostaram!

[FOTO]
Alunos na entrada do lugar onde

ficam os rÃ©pteis e os anfÃ-bios.

[FOTO]
A cobra verde.[FOTO]
Acobra cascavÃ©l.

[FOTO]
A tartaruga

[FOTO]
O sapo[FOTO]
O tucano
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[FOTO]
A profÂª Kecylane e os alunos, pena que

o passeio acabou![FOTO]
As turmas 1101 e 1102 vÃ£o voltar para

casa cheias de novidades!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
primeira-reuniao-de-responsaveis-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Primeira ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis e a nossa "DEGUSTA AÃ‡ÃƒO"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Nossa 1Âª ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis aconteceu no dia 19 de maio de 2012. 
Contamos com a presenÃ§a da equipe da direÃ§Ã£o, o apoio das profÂªs Wilma, Rose
e Paula,e as nossas merendeiras.ApÃ³s a reuniÃ£o os pais participaram do 
"DEGUSTA AÃ‡ÃƒO" ao qual fomos parabenizadas pela comunidade pela refeiÃ§Ã£o 
tÃ£o boa servida. 
A nossa merenda sempre estÃ¡ muito apetitosa, poucos sÃ£o os alunos que nÃ£o 
merendam na escola!
 Temos uma equipe de merendeiras nota 1000!!!!
 Os mÃ©ritos sÃ£o todos delas Dona Sueli, Suzete e Janete.
OBRIGADA, MENINAS!

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-ao-planetario-de-santa-cruz.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 PASSEIO AO PLANETÃRIO DE SANTA CRUZ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O passeio foi realizado nos mÃªs de junho de 2012, foram alunos das turmas 1601 
e 1602 sob a supervisÃ£o dos professores Kecylane e Wagner e auxiliados pela 
funcionÃ¡ria SÃ-lvia.

 Todos voltaram muito entusiasmados, acharam o PLANETÃRIO e o entorno muito 
bonitos.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-20-conde-apoia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RIO +20 A CONDE APOIA !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Fizemos uma exposiÃ§Ã£o para a comunidade sobre o tema RIO + 20, foi um sucesso.
Nosso alunos e professores sÃ£o bem criativos!

ParabÃ©ns a todos.

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

T.1501

[FOTO]
T.1501 confeccionando os trabalhos sob 

a supervisÃ£o da profÂª da ClÃ¡udia.

Aguardem temos ainda lindas maquetes para mostrar!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SEMANA DE ALFABETIZAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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A Semana de AlfabetizaÃ§Ã£o ocorreu de 06 a 10 de agosto de 2012. Participaram 
as turmas de EducaÃ§Ã£o Infantil, 1Âº , 2Âº e 3Âº anos. Trabalho foi inspirado 
pela histÃ³ria da MENINA BONITA DO LAÃ‡O DE FITA. Foram feitos diversos tipos de
trabalhos e na culminÃ¢ncia tivemos a encenaÃ§Ã£o da histÃ³ria pelos alunos e 
contamos com a ajuda do nosso presidente do GRÃŠMIO ESTUDANTIL Sandro na 
narraÃ§Ã£o da histÃ³ria.

[FOTO]
[FOTO]

Nossa EducaÃ§Ã£o Infantil[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
10-feira-verde-da-em-conde-afonso-celso.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 29 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

10Âª FEIRA VERDE DA E.M. CONDE AFONSO CELSO EM 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FEIRA VERDE.
VERDE - VIDA - SUSTENTABILIDADE - MEIO AMBIENTE -SAÃšDE. Primavera com CiÃªncia.
Da Teoria Ã 
PrÃ¡tica.  Nosso
objetivo Ã© demonstrar de forma prÃ¡tica o que foi ensinado nas aulas de
CiÃªncias, HistÃ³ria, e na Sala de Leitura. Dessa forma teorias sobre 
reciclagem,
cuidados com o meio ambiente e nossa saÃºde irÃ£o vir para a prÃ¡tica do dia
a dia, contribuindo para a melhora de nossa comunidade escolar. A Feira Verde 
tem  como objetivo apoiar odesenvolvimento local sustentÃ¡vel colaborando na 
sensibilidade da populaÃ§Ã£o para a preservaÃ§Ã£o  do meio  ambiente e para o  
convÃ-vio com a  natureza, de  modo  que  possibilite o  melhor nÃ-vel de vida  
para a  nossa sociedade e para nosso  planeta. Neste dia os alunos demostrarÃ£o 
como a  nossa  comunidade escolar pode se  cuidar melhor e preservar a  
natureza. ApresentaÃ§Ãµes e exposiÃ§Ã£o de diversos trabalhos.26 de setembro de 
2012

10h 30min- abertura da exposiÃ§Ã£o.
11h: oficina- O brinquedo e o brincar.
11h Ã s 12h exposiÃ§Ã£o.
15h:Oficina-O brinquedo e o brincar.
13h Ã s 17h exposiÃ§Ã£o.Primeiro Segmento: Trabalhos diversos (NÃºcleo Comum e 
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Sala de Leitura).

Turma 1501- Estudo de Campo: " Foi um rio que passou em minha vida..." O 
trabalho buscou analisar e concluir acerca da possibilidade de vida saudÃ¡vel no
Rio das Pedras e possÃ-veis aÃ§Ãµes para solucionar o problema, alÃ©m de 
sensibilizar a populaÃ§Ã£o do entorno do rio com campanhas educativas sobre o 
lixo jogado neste.

Turma 1601: ConstruÃ§Ã£o de aparelhos para montagem de uma mini estaÃ§Ã£o 
meteorolÃ³gica
anemÃ´metro, biruta, pluviÃ´metro e termÃ´metro.

Turma 1602: comprovaÃ§Ã£o da existÃªncia do ar.
Turma 1701: funcionamento de um filtro.
Turma 1702: artefatos construÃ-dos a partir da ideia de que todo material pode 
ser reaproveitado, inclusive para brincadeiras.
Turma 1801: HipertensÃ£o Arterial. Alertar sobre as possÃ-veis causas e 
colaborar com informaÃ§Ãµes para prevenÃ§Ã£o.
Turma1802: funcionamento de um pulmÃ£o.
Turma 1902: reaÃ§Ã£o quÃ-mica.

Oficina: O brinquedo e o brincar.

O brinquedo e o brincar uma proposta de construÃ§Ã£o do prÃ³prio brinquedo. A 
brincadeiraenquanto parte da confecÃ§Ã£o e agente do brincar. 
Oficina visa estimular a criaÃ§Ã£o do prÃ³prio objeto do brincar.
GrÃªmio e CEC: organizaÃ§Ã£o.

[FOTO]
Mural confeccionado pela Diretora Adjunta

Margareth, junto com as turmas de E.I.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Diretora Adjunta Margareth, profÂª Wilma, profÂªReginaBizarro,

diretora GraÃ§a,profÂªAna Paula e a Coordenadora PedagÃ³gica Alzenira.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
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A Escola Municipal realizou a sua 10Âª Feira verde no dia 26 de setembro de 
2012.

Sob a orientaÃ§Ã£o das professoras Wilma(HistÃ³ria), ClÃ¡udia(CiÃªncias) e 
DÃ©bora(CiÃªncias) os alunos fizeram uma linda exposiÃ§Ã£o de seus trabalhos, 
assim como explicaram com louvor, como foram feitos e quais eram as finalidades 
dos trabalhos. Apresentaram palestra sobre hipertensÃ£o para os demais alunos da
escola, todos os alunos participaram apresentando trabalho ou visitando a feira.
Recebemos a visita das profÂªs Ana Paula e Regina Bizarro que nos honraram com 
suas presenÃ§as. 

Foi um dia de RESGATE, de como deve funcionar uma verdadeira escola. 

Uma ESCOLA VIVA com movimento, com troca de experiÃªncias!!!

ALUNOS E PROFESSORES VOCÃŠS ESTÃƒO DE PARABÃ‰NS !

Continuem assim o caminho Ã© esse, vocÃªs foram 1000!

Beijinhos a todos da Diretora Adjunta Margareth.

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcondeafonsocelso.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
sejam-bem-vindos.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sejam bem-vindos!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O que um Educador deve ter...

Uma memÃ³ria de elefante, para de tudo se lembrar.Uma paciÃªncia de anjo, para a
todos educar.
Olhos Ã  volta da cabeÃ§a, para tudo poder ver.
Resposta automÃ¡tica, para a todos responder.
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Microfone incorporado, para tudo registar.
Umas costas bem largas, para tudo isto aguentar.
Ouvidos com controle de intensidade, para nÃ£o ficar com a cabeÃ§a atordoada.
E uma voz bem resistente, para nÃ£o ter de ficar calada.

Oito braÃ§os como um polvo, para a todos ajudar.
E um coraÃ§Ã£o de crianÃ§a, para tudo apreciar.
Um bom filtro nasal, para aos maus cheiros resistir.
E um enorme bom humor, para tudo encarar a rir!

Mais 10 dedinhos de fada, que ajudem a trabalhar
E umas pernas de atleta, para os mais pequenos apanhar.
Conhecimentos de informÃ¡tica, para usar o computador.
E tambÃ©m de medicina, para aliviar a dor.

Precisa tambÃ©m de ter muita cultura geral.
E nas Ã¡reas cientÃ-ficas, nÃ£o poderÃ¡ dar-se mal
Biologia, MatemÃ¡tica e tambÃ©m Meteorologia.
Para alÃ©m de FÃ-sico-quÃ-mica e tambÃ©m Geografia.

Tem de saber Psicologia, para lidar com as pessoas.
E dizer, sem magoar, Ã s vezes coisas menos boas
Enfim, um Educador Ã  medida da necessidade,
SÃ³ feita por encomenda, nÃ£o vos parece verdade?

(Autor Desconhecido)
Retirado do blog:http://ritanaterradosonhos.blogspot.com/
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-alunos.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ATENÃ‡ÃƒO ALUNOS!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
NOSSAS PROVAS ESTÃƒO CHEGANDO!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
mais-educacao.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 8 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OLHA AI !!!A GALERA DO MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO COMANDADA PELO PROFESSOR JAMAICA!!!A 
GALERA FAZENDO BARULHO E APRENDENDO DE MONTÃƒO!!!

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-festa-junina.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 19 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

NOSSA FESTA JUNINA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
QUERIDOS ALUNOS REALIZAREMOS NOSSA 'FESTA JULHINA' NO DIA 11 DE JULHO.

PARTICIPE COM A SUA TURMA!!!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projetoagua-fonte-de-vida.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Projeto:ÃGUA FONTE DE VIDA!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

REALIZAREMOS NESTA SEMANA DIVERSOS TRABALHOS VOLTADOS PARA O PROJETO AMBIENTA 
 RIO ONDE O TEMA DESTE ANO Ã‰:"2013:ANO INTERNACIONAL DE COOPERAÃ‡ÃƒO PELA ÃGUA!"

NO DIA 07 DE JUNHO REALIZAREMOS UMA CULMINÃ‚NCIA,ONDE OS ALUNOS VÃƒO EXPOR SEUS 
TRABALHOS,PESQUISAS,CARTAZES E ETC.

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Ah! Que bom!!!!
Nosso blog de volta!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projetoagua-fonte-de-vida_8.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 8 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 PROJETO:ÃGUA FONTE DE VIDA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

DURANTE A SEMANA DO DIA 03 AO DIA 07 DE JUNHO AS TURMAS REALIZARAM DIVERSOS 
TRABALHOS VOLTADOS PARA O PROJETO AMBIENTA RIO ONDE O TEMA DESTE ANO 

 Ã‰:"2013:ANO INTERNACIONAL DE COOPERAÃ‡ÃƒO PELA ÃGUA!"

NO DIA 07 DE JUNHO REALIZAMOS UMA CULMINÃ‚NCIA,ONDE FORAM EXPOSTOS OS TRABALHOS 
DOS ALUNOS.

TODOS OS ALUNOS CAPRICHARAM E A EXPOSIÃ‡ÃƒO FICOU LINDA!!
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PARABÃ‰NS QUERIDOS ALUNOS E PROFESSORES PELO CARINHO E PELA DEDICAÃ‡ÃƒO!!!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-alunos.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ATENÃ‡ÃƒO ALUNOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NEM TODOS OS PROFESSORES ADERIRAM A GREVE!POR ISSO TELEFONE PARA NOSSA ESCOLA E 
 SE INFORME SE SUA TURMA ESTÃ TENDO AULA.NOSSO TELEFONE Ã‰ 3017-3256.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-escola-saiu-no-portal-rioeduca.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

NOSSA ESCOLA SAIU NO PORTAL RIOEDUCA!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 Ãgua Fonte de VidaA
 Escola Municipal Conde Afonso Celso desenvolveu em sua Unidade Escolar 
um grande ato de conscientizaÃ§Ã£o atravÃ©s do projeto Ambienta Rio, com o 

 tema: 2013, Ano Internacional de CooperaÃ§Ã£o pelas Ãguas.Neste
 ano, o projeto Ambienta Rio teve como tema: 2013, Ano Internacional de

  CooperaÃ§Ã£o pelas Ãguas e a Escola Municipal Conde Afonso Celso 
desenvolveu em sua unidade escolar um ato de conscientizaÃ§Ã£o para que 
alunos pudessem refletir sobre o bom uso da Ã¡gua, tanto no seu 
cotidiano, quanto no mundo em geral, como uma forma de cooperaÃ§Ã£o para 

 que possam usÃ¡-la de forma consciente.Corredor principal da escola: "Ãgua, 
Fonte da Vida".
Para desenvolver esse projeto, cada ano de escolaridade ficou responsÃ¡vel com 
um subtÃ-tulo, com a finalidade de envolver toda a escola no tema e em 
diferentes aspectos.Mural: dicas de como economizar Ã¡gua.
Sendo
 assim, tivemos o ciclo da Ã¡gua, pesquisa sobre a Ã¡gua potÃ¡vel, leitura e

  interpretaÃ§Ã£o da mÃºsica Planeta Ãgua, apresentaÃ§Ã£o da mÃºsicaLindo Lago do
Amor, reflexÃ£o e discussÃ£o sobre as Ã¡guas dos rios como rio que temos e o rio
que queremos,
 a questÃ£o do lixo que sÃ£o jogados nos rios. Com as reflexÃµes e 
discussÃµes, os alunos elaboraram cartazes com desenhos, produÃ§Ãµes de 
textos, pesquisas de figuras e informaÃ§Ãµes sobre os temas; utilizaram 
tÃ©cnicas de pinturas com o auxÃ-lio da disciplina de artes, que deixaram 
nosso projeto muito bonito! O projeto foi desenvolvido durante cinco No 
dia 07 de junho, realizamos uma exposiÃ§Ã£o para que todos pudessem 
apreciar o resultado final de todo empenho que os alunos tiveram, 
relata a professora Fernanda Soares Notaroberto, Coordenadora PedagÃ³gica da 
UE.Mural "o rio que temos e o rio que queremos".Mural com produÃ§Ãµes de alunos 
sobre a Ã¡gua.
Participaram do projeto toda a unidade escolar, da EducaÃ§Ã£o Infantil ao 9 ano,
alÃ©m do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-mais-educacao.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 16 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NOSSA UNIDADE ESCOLAR CONTA COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO PARA POSSIBILITAR 
NOSSOS ALUNOS O DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES ALÃ‰M DE TEREM AULAS DE 
REFORÃ‡O ESCOLAR QUE CONTRIBUEM PARA A CONSTRUÃ‡ÃƒO DE SEUS CONHECIMENTOS E A 
SUPERAÃ‡ÃƒO DE DIFICULDADES.
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 A EQUIPE MUITO PARTICIPATIVA NO DIA DO DESAFIO!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 8 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REUNIÃƒO DE PAIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 NESTE SÃBADO DIA 10 DE AGOSTO REALIZAREMOS EM NOSSA ESCOLA MAIS UMA REUNIÃƒO DE 
  RESPONSÃVEIS,QUE SERÃ REALIZADA AS 09H.NÃƒO FALTEM!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ii-semana-da-educacao-infantil.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
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Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

II SEMANA DA EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NA SEMANA DOS DIAS 25 A 30 DE AGOSTO COMEMORAMOS A II SEMANA DA EDUCAÃ‡ÃƒO 
INFANTIL EM TODA REDE MUNICIPAL.CONTAMOS COM O EMPENHO DE NOSSAS PROFESSORAS E 
DE NOSSOS ALUNOS PARA FAZERMOS UM TRABALHO MAIS PRAZEROSO E DINÃ‚MICO.MUITO 
OBRIGADA A TODOS!OS TRABALHOS FICARAM LINDOS!!!

[FOTO]

ATIVIDADES REALIZADAS PELAS TURMAS DE EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL 21 E 22
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 CONTAMOS COM A PRESENÃ‡A DOS RESPONSÃVEIS EM NOSSA UNIDADE ESCOLAR ATRAVÃ‰S DA 
 AÃ‡ÃƒO"DEGUSTA".UMA PARCERIA DE SUCESSO!OBRIGADA A TODOS OS RESPONSÃVEIS PELA 
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PRESENÃ‡A!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-alfabetizacao.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de novembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DIA DA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AS TURMAS DOS 1Âº ANOS REALIZARAM ATIVIDADES VOLTADAS PARA ALFABETIZAÃ‡ÃƒO 
DESENVOLVENDO LEITURAS,PRODUÃ‡Ã•ES DE TEXTOS,DESENHOS E PINTURAS.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2117



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
iv-mostra-ciencia-hoje.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Conde Afonso Celso
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria."
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de novembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

IV MOSTRA CIÃŠNCIA HOJE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

NOSSAS TURMAS DE 4Âº E 5Âº ANOS DESENVOLVERAM UM EXCELENTE PROJETO PARA 
APRESENTAR NA IV MOSTRA CIÃŠNCIA HOJE!

 O TEMA DO TRABALHO FOI O DNA,TENDO COMO ESTUDO O TEXTO CIENTÃFICO DA REVISTA 
 CIÃŠNCIA HOJE.AS TURMAS REALIZARAM UM EXPERIMENTO ONDE EXTRAÃRAM O DNA DO 

MORANGO.

PARABÃ‰NS ALUNOS!O TRABALHO FICOU SHOW!!!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcoronelberthier.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
alunos-descubram-seu-e-mail-rioeduca.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos: Descubram seu e-mail Rioeduca!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Todos os alunos da rede municipal do Rio de Janeiro agora tÃªm um e-mail 
Rioeduca que permite tambÃ©m acessar a EducopÃ©dia. Os alunos da nossa escola 
jÃ¡ receberam esse e-mail e foram informados que a senha para o primeiro acesso 
Ã© o seu cÃ³digo de aluno, que pode ser facilmente encontrado em seu boletim ou 
declaraÃ§Ã£o de escolaridade. Se vocÃª perdeu o o seu e-mail Ã© sÃ³ acessar 
aqui:

https://email3.rioeduca.rio.gov.br/aluno/index.cfm
Caso vocÃª esteja encontrando problemas em acessar seu e-mail Rioeduca acesse:
http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php
Navegue pelo conhecimento - acesse a EducopÃ©dia!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-alunos-do-9o-ano-para-matricula.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o alunos do 9o. ano para MatrÃ-cula na Rede Estadual!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Se vocÃª pretende em 2012 cursar o Ensino MÃ©dio na Rede Estadual do RJ, fique 
atento para o prazo de PrÃ©-MatrÃ-cula que se encerra no prÃ³ximo dia 30 de 
novembro. Acesse o sitehttp://www.matriculafacil.rj.gov.br

Confira o calendÃ¡rio:

CalendÃ¡rio 2012

20/10/11 a 30/11/2011
PrÃ©-MatrÃ-cula: para os interessados

20/12/2011
RelaÃ§Ã£o nominal de todos os alunos alocados, disponibilizada na INTERNET - 
www.matriculafacil.rj.gov.br - e nas Unidades Escolares da Rede

20/12/2011
DivulgaÃ§Ã£o da alocaÃ§Ã£o via e-mail vÃ¡lido

03/01/2012 a 13/01/2012
ConfirmaÃ§Ã£o da reserva de vagas para o 6Âº Ano do Ensino Fundamental e 1Âª 
SÃ©rie do Ensino MÃ©dio e MatrÃ-cula para as demais sÃ©ries

18/01/2012 a 27/01/2012
MatrÃ-cula - 2Âª fase (Central de Atendimento) aos alunos do 6Âº Ano do Ensino 
Fundamental e 1Âª SÃ©rie do Ensino MÃ©dio

31/01/2012 a 03/02/2012
ConfirmaÃ§Ã£o da MatrÃ-cula nas Escolas aos alunos do 6Âº Ano do Ensino 
Fundamental e 1Âª SÃ©rie do Ensino MÃ©dio
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendario-de-provas-do-4o-bimestre.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio de Provas do 4o. Bimestre!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£oalunos e professores
Prova Rio 2011Dia: 08 de novembroPÃºblico-alvo 3Âº , 4Âº , 7Âº e 8Âº 
anosTurmas::1301,1302,1401,1701,1702,1703,1801,1802,1803
Prova Brasil 2011PÃºblico-alvo 5Âº e 9Âº anos

Turmas: 1501-1502 16 de novembroTurma: 190110 de novembro;Turma: 1902 11 de 
novembro;Turma: 1903 11 de novembro;
Alfabetiza Rio 2011PÃºblico-alvo 1Âº anoTurma: 1101LÃ-ngua Portuguesa - 17 de 
novembro;MatemÃ¡tica 18 de novembro;
Provinha Brasil 2011PÃºblico-alvo 2Âº anoTurma: 1201LÃ-ngua Portuguesa - 21 de 
novembro;MatemÃ¡tica 22 de novembro;
Prova SMEPerÃ-odo para prova de RedaÃ§Ã£o -07 a 18 de novembro;LÃ-ngua 
Portuguesa - 21 de novembro;MatemÃ¡tica - 22 de novembro;CiÃªncias - 23 de 
novembro;Obs. 1. Os alunos nÃ£o poderÃ£o faltar neste perÃ-odo em nenhuma 
hipÃ³tese.(somente com atestado mÃ©dico);2.Provas e Aula normal Estude!!!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
coronel-berthier-contra-dengue.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Coronel Berthier contra a DENGUE!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Diante das notÃ-cias de que no prÃ³ximo verÃ£o os cariocas podem enfrentar um 
dos piores surtos de Dengue da histÃ³ria, e principalmente pelo grande risco que
se configura a Dengue hemorrÃ¡gica, nossa escola mais uma vez volta a trabalhar 
com a conscientizaÃ§Ã£o de que cada um tem que fazer a sua parte para podermos 
livrar o Rio desse perigo!!!

VÃ¡rios trabalhos foram realizados com as crianÃ§as e murais informaram o que 
cada um pode fazer nessa lutra contra a Dengue.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

No dia da ReuniÃ£o de Pais do 3o. Bimestre tambÃ©m conversamos sobre o assunto, 
assistimos a um vÃ-deo e cada um recebeu uma cartilha sobre o assunto.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

Na prÃ³xima semana, dia 23 de novembro, estaremos realizando uma palestra sobre 
a Dengue para nossos alunos.

E vocÃª? O que tem feito para ajudar a combater a Dengue? Abaixo vocÃª encontra 
um roteiro para marcar e ter certeza que estÃ¡ fazendo tudo certo pra derrotar 
nosso inimigo Aedes Aegypti:
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desafio-rioeduca.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desafio Rioeduca!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Alunos do 5Âº e do 9Âº anos que obtiveram resultado excelente na Prova Rio de 
2010 e por conta de seus esforÃ§os, do empenho e da dedicaÃ§Ã£o aos estudos 
foram convidados a participar do Desafio Rioeduca 2011. Foram selecionados 500 
alunos, sendo 250 de 5Âº ano e 250 de 9Âº ano.
O desafio consistia em participar do Zuuum EducopÃ©dia, "um jogo divertido e 
interativo para treinar as competÃªncias e habilidades de lÃ-ngua portuguesa e 
matemÃ¡tica para os alunos do 5Âº e 9Âº anos, seguindo a Matriz de ReferÃªncia 
da Prova Brasil"(1) - disponÃ-vel em versÃ£o offline e na versÃ£o online.
Na nossa escola 2 alunos do 9o. ano foram selecionados!!! Eles jÃ¡ sÃ£o 
vencedores e merecem nossos PARABÃ‰NS!!!
Arthur Oscar de CastroMatheusLourenÃ§o Rodrigues
Olha eles aqui![FOTO]
Aqui arrasando em outra atividade da escola: o Soletrando InglÃªs!

No dia Nos dias 10 e 11 de outubro, alunos das 10 CREs de nossa rede estiveram 
empenhados no Desafio Rioeduca 2011. Esperamos o resultado!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-das-criancas.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia das CrianÃ§as!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aqui na Berthier todos comemoraram: aqueles que sÃ£o crianÃ§as mas nem sempre 
querem ser... e aqueles que nÃ£o sÃ£o mais, porÃ©m teimam em continuar a ser 
crianÃ§as...pelo menos nesse dia! rsrsrs...

Vamos ver como foi?[FOTO]
O pessoal do 1o. segmento teve uma semana cheia de atividades legais: Oficina de
brinquedo, encontro com o autor, gincana, mostra de talentos!!! Foi um show!!!

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Hora do lanche, galera!!! Cachorro-quente com refri! DelÃ-cia!!!![FOTO]

[FOTO]

No 2o. segmento tambÃ©m ficou animado!Tivemos o S-O-L-E-T-R-A-N-D-O... 
organizado pela professora Elisabeth...sÃ³ que em InglÃªs, claro!!!![FOTO]

A cantoria nÃ£o poderia faltar!!!
[FOTO]

E a danÃ§a da Cadeira!!!! Bom demais ser crianÃ§a!!!![FOTO]

Imitando quem???[FOTO]

Nos divertimos muiiiiitoooo!!!!E vocÃª, do que gostou mais?
 <COMENTÃRIOS>

Eu gostei muito, quando o Cres e o Felipe brincaram de futebol!
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 <COMENTÃRIOS>

Adore essa escola, adorei no dia da imitaÃ§Ã£o imitaram a regina e muito mas 
muito show 

Igor brito 1701
Primeiro comentÃ¡rio rsrsr

 <COMENTÃRIOS>
O cachorro quente nÃ£o poderia falta ne!!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Janaina!!! O Blog esta muito bom!!! Muito melhor do que eu poderia 
imaginar! Nossos alunos merecem! E nÃ³s tambÃ©m!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-de-diretores.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 22 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EleiÃ§Ã£o de Diretores!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o, Comunidade!!!

 NOS DIAS 23, 24, 25 OU 26 DE NOVEMBRO ( 8H ÃS 18H na quarta, quinta e sexta e 08
Ã¡s 12h no sÃ¡bado) TEREMOS A ELEIÃ‡ÃƒO DE DIRETORES. COMPAREÃ‡A, POIS MESMO A 
NOSSA ESCOLA TENDO APENAS UMA CHAPA, PRECISAMOS QUE A MAIORIA VOTE PARA A 

 ELEIÃ‡ÃƒO SER VÃLIDA!

NÃƒO DEIXE DE DECIDIR O FUTURO DA ESCOLA D(A) SEU(SUA) FILHO(A)!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
embaixadores-da-educopedia.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Embaixadores da EducopÃ©dia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SÃ£o os alunos do 6Âº ao 9Âº ano do Ensino Fundamental e professores da 
SME-RJ,que foram escolhidos para representarem as suas escolas dinamizando o 
trabalho da EducopÃ©dia com os outros professores,alunos, amigos e toda 
comunidade escolar. Ã‰ a EducopÃ©dia pertinho de vocÃªs!
[FOTO]

Na nossa escola os Embaixadores sÃ£o a Meiriele da turma 1901( 2o. turno) e o 
Washington da turma 1702 (1o. turno). Se vocÃª tiver alguma dÃºvida sobre a 
EducopÃ©dia Ã© sÃ³ falar com eles!!!
Olha eles aÃ-, preparando o mural sobre a EducopÃ©dia![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-de-matematica.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
domingo, 27 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Feira de MatemÃ¡tica!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Quem disse que MatemÃ¡tica e Geometria nÃ£o servem pra nada?! Nossos alunos do 
9o. ano e a professora de MatemÃ¡tica FÃ¡tima Cavalheri provaram que elas sÃ£o 
fundamentais para a nossa vida. Quer ver?

 [VÃDEO]

E que tal um funk para ajudar a decorar aquelas 
 fÃ³rmulas...regras...funÃ§Ãµes?!!![VÃDEO]

 [VÃDEO]

EntÃ£o? Mais animado com a MatemÃ¡tica? Assim fica FÃ¡cil!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ginasio-experimental-olimpico.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico!
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico: novo modelo de ensino integra formaÃ§Ã£o 
acadÃªmica e esportiva
O GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico terÃ¡ como principal objetivo dar oportunidade
para os alunos com aptidÃµes esportivas desenvolverem seu potencial, sem abrir 
mÃ£o de uma educaÃ§Ã£o de excelÃªncia. A primeira escola do programa, em Santa 
Teresa, receberÃ¡ o nome do ex-presidente do COI, Juan Antonio Samaranch, que 
faleceu em abril de 2010. O comeÃ§arÃ¡ a funcionar no inÃ-cio do ano letivo de 
2012 e oferecerÃ¡ cerca de 420 vagas para 6Âº ao 8Âº Ano.
As escolas integrantes do programa contarÃ£o com um modelo pedagÃ³gico inspirado
no GinÃ¡sio Experimental Carioca, que inclui trÃªs eixos: excelÃªncia 
acadÃªmica, apoio ao projeto de vida do aluno e educaÃ§Ã£o para valores. No 
caso, uma Ãªnfase especial serÃ¡ dada aos valores olÃ-mpicos. AlÃ©m disso, os 
alunos tambÃ©m farÃ£o uso da EducopÃ©dia, uma plataforma de aulas digitais de 
todas as disciplinas do 6Âº ao 9Âº Ano, e terÃ£o aulas de InglÃªs todos os dias.
Na parte esportiva, serÃ£o trabalhados os valores e as modalidades olÃ-mpicas.Os
alunos participarÃ£o de diversas competiÃ§Ãµes e terÃ£o duas horas, pelo menos, 
de prÃ¡tica desportiva por dia. Metodologias inovadoras tambÃ©m farÃ£o parte do 
programa, como a matriz curricular integrada e o NADE (NÃºcleo AvanÃ§ado de 
Desenvolvimento Esportivo).
Em 2012, o GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico Juan Antonio Samaranch terÃ¡:
- EducaÃ§Ã£o em tempo integral- Mais tempos de aulas de PortuguÃªs, MatemÃ¡tica,
CiÃªncias e InglÃªs. AlÃ©m de mais duas horas diÃ¡rias de prÃ¡tica esportiva.- 
NADE (NÃºcleo AvanÃ§ado de Desenvolvimento Esportivo), que terÃ¡ por objetivo 
criar novas metodologias voltadas para a prÃ¡tica esportiva, que posteriormente 
serÃ£o disseminadas para as demais escolas da rede.- Sala de leitura compostas 
por um acervo atraente para a faixa etÃ¡ria, inclusive com material de pesquisa 
sobre as modalidades esportivas e grandes clÃ¡ssicos da literatura.

- Campo de futebol, ginÃ¡sio, piscina, quadra poliesportiva, vestiÃ¡rios, pÃ¡tio
coberto, pisos de orientaÃ§Ã£o e alerta, construÃ§Ã£o de rampas.- 15 salas de 
aula, laboratÃ³rio de informÃ¡tica, laboratÃ³rio de ciÃªncias, sala de leitura, 
sala de artes e auditÃ³rio.- Aulas de Basquete, VÃ´lei, Handebol, NataÃ§Ã£o, 
Futsal, Futebol de Campo, TÃªnis de Mesa, JudÃ´ e Xadrez.- Atividades para que 
cada aluno possa detalhar seus sonhos de atleta e, assim, elaborar um projeto de
vida relacionado ao esporte.- Protagonismo juvenil, que serÃ¡ incentivado com: 
cÃ-rculos de leitura, jornal escolar, rÃ¡dio escolar.MatrÃ-cula para o GinÃ¡sio 
Experimental OlÃ-mpico (GEO)O GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico (GEO) tem como 
principal objetivo dar oportunidade para os alunos do 6Âº ao 8Âº ano com 
aptidÃµes esportivas desenvolverem seu potencial, sem abrir mÃ£o de uma 
educaÃ§Ã£o de excelÃªncia. A primeira escola do programa funcionarÃ¡ em Santa 
Teresa com o nome de GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpico Juan AntÃ´nio Samaranch. A 
partir de 2013, a escola contarÃ¡ tambÃ©m com o 9Âº ano.Para participar do GEO, 
os interessados devem escolher a unidade Juan AntÃ´nio Samaranch como primeira 
opÃ§Ã£o. Mas atenÃ§Ã£o:o aluno que optar por essa unidade, alÃ©m de ter aptidÃ£o
fÃ-sica para o esporte, terÃ¡ que estudar em tempo integral e serÃ¡ convidado 
para fazer um teste de aptidÃ£o esportiva, cuja data serÃ¡ informada no ato da 
inscriÃ§Ã£o para a matrÃ-cula. Caso a crianÃ§a seja considerada inapta no teste 
de habilidade fÃ-sica, ela serÃ¡ alocada nas demais opÃ§Ãµes ou ficarÃ¡ na 
escola de origem, caso sÃ³ tenha solicitado o GEO.
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Se vocÃª se interessou e atende os requisitos citados, Ã© sÃ³ se inscrever na 
prÃ©-matrÃ-cula on-line. Consulte o 
Guiahttps://matriculadigital4.rioeduca.rio.gov.br/cartilha.pdf

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pre-matriculas-e-transferencias-para.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃ©-MatrÃ-culas e transferÃªncias para 2012 na rede municipal do RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Quem continuarÃ¡ na mesma escola nÃ£o precisa se preocupar!!! Mas se vocÃª vai 
pedir transferÃªncia para outra escola da rede municipal do RJ ou tem algum 
parente ou amigo que deseja estudar na rede municipal em 2012, fique atento, 
poisjÃ¡ estÃ¡ no ar a prÃ©-matrÃ-cula para novos alunos da PrÃ©-Escola, do 
Ensino Fundamental (1Âº ao 9Âº Anos) e do Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e 
Adultos (Peja) da Rede Municipal do Rio e irÃ¡ atÃ© o dia 25 de novembro de 
2011.
Pelo segundo ano consecutivo, as inscriÃ§Ãµes sÃ³ poderÃ£o ser feitas pela 
internet, atravÃ©s do site www.matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br.

VocÃª pode tirar todas as dÃºvidas no Guia de MatrÃ-culas 2012 elaborado pela 
SME, Ã© sÃ³ acessar

https://matriculadigital4.rioeduca.rio.gov.br/cartilha.pdf

AtenÃ§Ã£o para os prazos !
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 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
domingo, 27 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Autorretrato de um grupo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Com base no livreto "Somos um. Somos todos" da autora AdinÃ©a Trubat, os 
professores Ellen (CiÃªncias), Eduardo, FÃ¡tima (MatemÃ¡tica), Mariane( Artes 
Visuais) e Rodrigo (Artes CÃªnicas) resolveram propor o projeto Autorretrato de 
um grupo que teve por objetivo final manter nossos alunos longe do mundo das 
drogas.

No entanto, ele iniciou-se com a proposta de que primeiro precisamos nos 
conhecer, conhecer o grupo em que vivemos, para entender o poder das nossas 
escolhas! Foi entÃ£o que algumas turmas abranÃ§aram o trabalho e resolveram 
expor de maneira mais do que criativa as caracterÃ-sticas do grupo.

Cada turma um produto! Propagandas geniais!!! 
 [VÃDEO]

Teatro e relatos:
[FOTO]
TURMA 1802
[FOTO]
TURMA 1801

Autorretrato vivo![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Cada aluno da turma 1803 criou sua moldura e mostrou um pouco de si!!!
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EntÃ£o partiram para a segunda etapa: pesquisar e obter informaÃ§Ãµes sobre o 
mundo das drogas! Pois sÃ³ assim podemos ter a real dimensÃ£o das consequÃªncias
dessa decisÃ£o.
[FOTO]

Se vocÃª quiser saber mais sobre o assunto pode consultar esses sites:
http://www.na.org.br
http://www.brasilescola.com/drogas/Ã§a

E nÃ£o esqueÃ§a: DROGAS - TÃ” FORA!
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 <TÃTULO>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de Pais do 3o. Bimestre!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mais uma vez nos reunimos para trocar idÃ©ias, informaÃ§Ãµes e vivÃªncias!E, 

 para comeÃ§ar, escolhemos esse vÃ-deo:[VÃDEO]
 [VÃDEO]

CRIANÃ‡AS VEEM, CRIANÃ‡AS FAZEM!!SEJA UM EXEMPLO POSITIVO!!Gostou? Concorda? 
Escolhemos esse vÃ-deo devido a algumas situaÃ§Ãµes complicadas que temos vivido
aqui na escola e que foram comentadas durante a reuniÃ£o.
TambÃ©m aproveitamos para conversar sobre a necessidade de todos estarem 
envolvidos no combate a Dengue. Os pais receberam cartilha e assistiram a um 
vÃ-deo. Uma mÃ£e comentou sobre sua terrÃ-vel experiÃªncia ao ter Dengue 
hemorrÃ¡gica. Na postagem sobre o Projeto sobre a Dengue vocÃª pode assistir ao 
vÃ-deo!
Outro assunto tratado foi o uso da EducopÃ©dia e o e-mail Rioeduca de cada aluno
da rede.
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 [VÃDEO]

Por fim, os pais foram informados que esse ano haverÃ¡ eleiÃ§Ãµes para diretores
e foram incentivados a participar desse processo.
Depois dessa parte coletiva, os responsÃ¡veis foram para as salas com os 
professores para receber boletins e conversar sobre o desempenho, avanÃ§os e 
dificuldades de cada turma e aluno. Para os responsÃ¡veis do 1o. segmento ainda 
tinha outra novidade: cada responsÃ¡vel tambÃ©m recebeu o seu boletim preenchido
por seu filho(a):
BOLETIM DOS PAISSeu pai ou sua mÃ£e:1-Brincam com vocÃª? SIMÃ€S VEZESNUNCA

2-Contam histÃ³rias para vocÃª dormir?SIMÃ€S VEZESNUNCA
3-Assistem televisÃ£o junto com vocÃª?SIMÃ€S VEZESNUNCA

4-Saem para passear com vocÃª?SIMÃ€S VEZESNUNCA

5-Ajudam vocÃª a fazer suas tarefas?SIMÃ€S VEZESNUNCA

6-Sentam para conversar?SIMÃ€S VEZESNUNCA 

7-Fazem as refeiÃ§Ãµes juntos com vocÃª?SIMÃ€S VEZESNUNCA
8- AbraÃ§am, beijam e fazem carinho em vocÃª?SIMÃ€S VEZESNUNCA

9- VÃ£o ao parque, pracinha com vocÃª?SIMÃ€S VEZESNUNCA

10-Educam vocÃª, ensinando o que Ã© certo e o que Ã© errado?SIMÃ€S VEZESNUNCA

0 a 3 SIM- Seu filho estÃ¡ precisando de sua atenÃ§Ã£o. Converse, dÃª carinho. O
fruto que vocÃª plantar agora colherÃ¡ mais tarde.
3 a 6 SIM- VocÃª estÃ¡ no caminho certo, acrescente um pouco mais de tempo na 
vida de seu filho e verÃ¡ o resultado positivo.
6 a 10 SIM- ParabÃ©ns, vocÃª Ã© muito presente na vida do seu filho. Continue 
incentivando e mostrando o carinho que tem por ele. VocÃª Ã© muito especial!

Claro que o objetivo foi levar cada um a refletir a importÃ¢ncia da 
participaÃ§Ã£o dos pais na vida dos filhos e principalmente na vida escolar 
deles!!!

Agradecemos muito a presenÃ§a dos que compareceram e sentimos muito a falta dos 
que nÃ£o foram, pois perderam uma Ã³tima oportunidade de mostrar a seus filhos 
que se importam e querem fazer parte de suas vidas!
AtÃ© a prÃ³xima!
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VocÃª conhece o Zuuum?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

VocÃª nÃ£o pode ficar fora dessa!!!! Descubra esse jogo que vai te ajudar a 
estudar de forma lÃºdica!
Que tal desafiar os amigo???

Para acessar Ã© fÃ¡cil! Ã‰ sÃ³ entrar na EducopÃ©dia. O jogo estÃ¡ disponÃ-vel 
no 5o. e 9o. ano!!!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emcoronelberthier.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
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Acesso inicial Ã  EducopÃ©dia
Nos dias atuais o uso de ferramentas como a EducopÃ©dia Ã© fundamental para 
tornar nossas aulas mais dinÃ¢micas, envolventes e prazerosas e Ã© isso que tem 
acontecido com a turma 1101, todos jÃ¡ sabem sexta-feira Ã© dia de 
EducopÃ©dia![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto DesperdÃ-cio e Reciclagem de Alimentos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

As artes possibilitam refletirmos sobre questÃµes que norteiam o mundo 
contemporÃ¢neo, dada a prÃ³pria natureza de seu objeto de conhecimento, 
apresentando-se um campo privilegiado para o tratamento dos temas transversais. 
Problematizam-se situaÃ§Ãµes em que os alunos tÃªm a oportunidade de perceber a 
multiplicidade de pensamentos, aÃ§Ãµes, atitudes, valores e princÃ-pios 
relacionados, Ã  Ã©tica; meio ambiente; orientaÃ§Ã£o sexual; saÃºde; trabalho; 
consumo, etc. Ã‰ assim que o Professor Rodrigo Machado conduz suas aulas de 
Teatro com os Alunos do 9o. ano. E ele relata:

Percebemos, entÃ£o, que a polÃ-tica relacionada ao discurso de um mundo 
sustentÃ¡vel nÃ£o atingiu ainda o alunado, nem mesmo aos professores, tendo 
atingido a uma minoria que se importa em discutir sobre essas questÃµes. Dizem 
que a Rio+20 estÃ¡ aÃ- para isso. SerÃ¡? Utilizamos a Arte para falar do que nos
angustia, do que nos incomoda, do que nos aflige e temos a sorte deencontrar 
alunos que partilham deste sentimento e sensibilizam-se de alguma forma sobre 
este assunto, assim, no primeiro bimestre, com as turmas do 9Âº ano, produzimos 
um trabalho voltado ao desperdÃ-cio e reciclagem dos alimentos. Chegamos a esse 
tema atravÃ©s da observaÃ§Ã£o no horÃ¡rio da merenda, em que o desperdÃ-cio Ã© 
muito grande, com uma grande quantidade de alimentos sendo jogados no lixo.
[FOTO]

Organizamos o trabalho assim: cada turma foi dividida em 8 grupos de trabalho.

DivisÃ£o do tema e apresentaÃ§Ã£o dos trabalhos:

GRUPO 1 - DesperdÃ-cio na escola

GRUPO 2 - DesperdÃ-cio no Brasil

GRUPO 3 - O que Ã© reciclagem de alimentos?

GRUPOS 4 e 5 - A ideia Ã© produzir um material voltado para o 1o. Segmento da 
escola.

 [VÃDEO]
E mais uma vez, foi um show!

GRUPO 6 - Entrevista com professores e funcionÃ¡rios da escola

GRUPO 7 - Pesquisar os locais que podem comprar alimentos mais baratos na 
regiÃ£o
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GRUPO 8 - Qual a importÃ¢ncia do nÃ£o desperdÃ-cio e a reciclagem de alimentos?

[FOTO]
Acreditamos que os adolescentes sÃ£o os nossos melhores aliados na 
transformaÃ§Ã£o do mundo, pois: "...contestam valores tradicionais, mas sempre 
lutam por condiÃ§Ãµes justas, opÃµem-se Ã s guerras e, de alguma forma, 
contribuem para a NaÃ§Ã£o."  E o 9o. ano provou isso muito bem, foi emocionante 
ver o empenho de todos.

 Para a culminÃ¢ncia do projeto ficou combinado que cada grupo iria trazer uma 
receita (pronta) reaproveitando os alimentos para quepudÃ©ssemosrealizar uma 
degustaÃ§Ã£o. PorÃ©m, ao longo do desenvolvimento do trabalho, ficou claro que 
um projeto assim precisava ser compartilhado com toda a comunidade escolar, 
assim, decidimos que a culminÃ¢ncia seria no dia da ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
E tinha atÃ© receita!

[FOTO]
Ã‰ claro que ter as 3 turmas do 9o. ano na escola nesse dia exigiu muito de 
todos, mas o resultado foi maravilhoso. Agradecemos a todos que realmente se 
empenharam para que esse dia fosse um sucesso!
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Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Dia das mÃ£es

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 ESCOLA+FAMÃLIA
Homenagem Ã s mÃ£es com atividades inspiradas na artista Tarsila do Amaral.Com o
objetivo de fortalecer vÃ-nculos e inspirar nossos pequenos artistas, realizamos
no dia 14 de maio nossa homenagem Ã s mÃ£es, principais aliadas no processo de 
formaÃ§Ã£o de nossas crianÃ§as.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
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POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis - 1o. Bimestre

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa reuniÃ£o foi um pouco diferente desta vez. Buscando estreitar os laÃ§os da
parceria Escola-FamÃ-lia, organizamos uma reuniÃ£o que contou com a 
participaÃ§Ã£o dos pais, direÃ§Ã£o, professores, funcionÃ¡rios e alunos. 
Iniciamos com uma homenagem Ã sMÃ£es:

 VÃ-deo Quando Deus criou as MÃ£es[VÃDEO]
Depois o 9o. Ano apresentou uma bela danÃ§a para finalizar essa homenagem. 
(mandem fotos para serem postadas aqui!)

Em seguida foi a vez dos comunicados:
PresenÃ§a com o cartÃ£o RioCard, que deve ser diÃ¡ria. Os pais tiveram acesso ao
relatÃ³rio de presenÃ§a de seu filho e os que ainda nÃ£o possuem o cartÃ£o foram
informados da necessidade de ligar para o telefone 4003- 3737 e agendar a 
confecÃ§Ã£o do cartÃ£o o mais rÃ¡pido possÃ-vel.EleiÃ§Ã£o do CEC - nos dias 23, 
24 e 25 de maio. Falamos da importÃ¢ncia do CEC para o sucesso da 
escola.ReforÃ§o escolar e Projeto Nenhum a Menos - a importÃ¢ncia da 
frequÃªncia.Aproveitamos, entÃ£o, para compartilhar com os pais algumas momentos
especiais, dentre tantos, que vivemos durante o 1o. Bimestre:

 [VÃDEO]

Logo depois tivemos a Palestra "SeguranÃ§a na Internet" com o Prof. FÃ¡bio, 
Educopedista e professor de Geografia. Percebemos a necessidade de tratar desse 
assunto com os pais depois que a mesma palestra foi dada aos alunos na semana de
acolhimento no inÃ-cio do ano letivo e percebemos como nossos alunos estavam 
vulnerÃ¡veis.[FOTO]

EntÃ£o, passamos para a entrega de boletins e informaÃ§Ã£o do desempenho das 
turmas, chamando atenÃ§Ã£o para o mural coma os alunos destaque de cada turma. 
(DisponÃ-vel no nosso blog tambÃ©m!)
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Por fim, os responsÃ¡veis foram convidados a participar de uma degustaÃ§Ã£o de 
alimentos, etapa final do projeto de Reaproveitamento de Alimentos do Prof. 
Rodrigo (Artes CÃªnica) com o 9o. Ano. Estava tudo uma delÃ-cia!
[FOTO]

[FOTO]

Esperamos que os presentes tenham gostado e que os ausentes compareÃ§am na 
prÃ³xima reuniÃ£o jÃ¡ agendada para 03 de agosto! Contamos com a presenÃ§a de 
todos! AtÃ© breve!
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1/6- LanÃ§amento do Projeto "Eu sou um pequeno leitor"

Neste dia muito especial para a turma 1101, contamos com a presenÃ§a da nossa 
querida colaboradora/mÃ£e CÃ¡tia, lendo o livro "Eu e vocÃª, ursinho" para toda 
a turma com o carinho que lÃª para seus filhos Gabriel e Evelyn (aluna da 1101).

AlÃ©m disso os alunos puderam levar para casa livros de sua preferÃªncia para 
lerem em famÃ-lia!!!

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
.
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ApresentaÃ§Ã£o do Blog E.M. Coronel Berthier e da EducopÃ©dia ao 3Âº ano

Junho comeÃ§ou bem! A turma 1301 conheceu o Blog da escola e deu o passo inicial
na EducopÃ©dia. Felizes, os alunos queriam mais. Adoraram a experiÃªncia. E a 
avaliaÃ§Ã£o final nÃ£o poderia ser outra. Todos gostaram!

Com esta novaferramenta, foi difÃ-cil escolher os leitores.Muitos queriamler os 
slides da aula.
Vejam abaixo as imagens desta manhÃ£ maravilhosa.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-20.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
domingo, 24 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RIO + 20

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O momento de aplicarmos tudo que estamos aprendendo em nossas aulas foi 
delicioso!
As turmas 1101 e 1301 tiveram a oportunidade de plantarem mudas de Ã¡rvores.
Isso Ã© sÃ³ o comeÃ§o galerinha...
As cartilhas sobre sustentabilidade foram entregues neste dia e o interesse foi 
geral![FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
Antes de pÃ´r a mÃ£o na "massa", relembrando com a coordenadora o que um planta 
necessita.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professora Simone IgnÃ¡cio, Coordenadora JanaÃ-na PaixÃ£o e Professora Bruna 
Mathias com os alunos das turmas 1101 e 1301
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
As fotos ficaram Ã³timas. Bom registrar esses momentos. AbraÃ§os, professora 
Simone IgnÃ¡cio

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-dia-diferente-hoje-dia-31-de-maio-de.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
sÃ¡bado, 2 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Um dia Diferente

Hoje, dia 31 de maio de 2012, fizemos um dia diferente...

As turmas 1301 (manhÃ£) e 1302 (tarde)foram divididas em grupos. E cada grupo 
executou uma atividade distinta. As atividades tinham por objetivo estimular a 
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leitura e a escrita por prazer, organizar o pensamento lÃ³gico atravÃ©s da 
ludicidade, estimular o hÃ¡bito da pesquisa e aumentar o vocabulÃ¡rio. As 
atividades se concentraram em: formar palavras com o alfabeto mÃ³vel e 
registrÃ¡-las no papel; realizar jogos de tabuleiro e de peÃ§as; ler os livrosde
literatura infantil; escrever palavras a partir da leitura visual; e pesquisar 
novas palavras, com orientaÃ§Ã£o da professora.

A diversÃ£oocorreu tambÃ©m na troca de atividades.De 15 em 15 minutos, 
aproximadamente, os alunos trocavam de mesa. Assim todos puderam participar de 
todas as atividades propostas. Foi um dia muito legal e divertido. As crianÃ§as 
nÃ£o perceberam que foi uma aula, porÃ©m de um jeitodiferente.

Professora Simone (1301 e 1302)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-museu-do-indio-com-turma-1801.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Visita ao museu do Ã-ndio com a turma 1801, dia 1/6/2012
"A proposta inicial da nossa visita Ã© promover reflexÃµesna tentativa 
decompreendermos o processo histÃ³rico atual:Mas como ensinar aos Ã-ndios uma 
cultura diferente, que incluÃ-a a literatura e o teatro que traziamda 
Europa?Como ensinar a religiÃ£o do colonizador, que tambÃ©m era diferente 
daquela em que os indÃ-genas acreditavam?O Brasil foi invadidoou descoberto 
pelos portugueses?Os alunos da turma 1801 podem escrever suas impressÃµes sobre 
o dia de hoje."Professor Rodrigo
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arraia-da-berthier-13072012-visando.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
sÃ¡bado, 28 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ArraiÃ¡ da Berthier13/07/2012

Página 2144



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Visandointegrar a comemoraÃ§Ã£o da festa junina, a interaÃ§Ã£o e o resgate 
social, alÃ©m de favorecer a ampliaÃ§Ã£o universo linguÃ-stico da crianÃ§a,tendo
como princÃ-pio uma temÃ¡tica rica onde puderam ser explorados diversos tipos de
linguagem. Nossa escola festejou no dia 13 de julho de 2012 uma das festas mais 
populares do nosso paÃ-s e nÃ£o faltaram brincadeiras, danÃ§as e muitos 
quitutes![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Adorei a festa. As fotos ficaram Ã³timas tambÃ©m. ;) bjs
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aula-de-artes-sim-e-com-muita-diversao.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 31 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aula de artes?Sim e com muita diversÃ£o!
Professora Mariane[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Turma 1301, professora Mariane e mÃ£es colaboradoras, todos juntos na 
fabricaÃ§Ã£o de biscoitos para o dia das mÃ£es.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Que delÃ-cia!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professoras Mariane (Artes visuais) e Carla ( Sala de leitura e HistÃ³ria)

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-de-alfabetizacao-06082012.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
domingo, 12 de agosto de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Semana de AlfabetizaÃ§Ã£o - 06/08/2012 a 10/08/2012
A Escola - Paulo Freire
"Escola Ã©...

o lugar onde se faz amigos

nÃ£o se trata sÃ³ de prÃ©dios, salas, quadros,

programas, horÃ¡rios, conceitos...

Escola Ã©, sobretudo, gente,

gente quetrabalha,que estuda,

que se alegra, se conhece, se estima.

O diretor Ã© gente,

O coordenador Ã© gente, o professor Ã© gente,

o aluno Ã© gente,

cada funcionÃ¡rio Ã© gente.

E a escola serÃ¡ cada vez melhor

na medida em que cada um
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se comporte como colega, amigo, irmÃ£o.

Nada de ilha cercada de gente por todos os lados.

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir

que nÃ£o tem amizade a ninguÃ©m

nada de ser como o tijolo que forma a parede,

indiferente, frio, sÃ³.

Importante na escola nÃ£o Ã© sÃ³ estudar, nÃ£o Ã© sÃ³ trabalhar,

Ã© tambÃ©m criar laÃ§os de amizade,

Ã© criar ambiente de camaradagem,

Ã© conviver, Ã© se amarrar nela!

Ora , Ã© lÃ³gico...

numa escola assim vai ser fÃ¡cil

estudar, trabalhar, crescer,

fazer amigos, educar-se,
serfeliz."

1Âº dia: ApresentaÃ§Ã£o do alfabeto e dinÃ¢mica com mÃºsicas, nomes dos alunos e
palavras diversas.[FOTO]

2Âº dia: ContaÃ§Ã£o de histÃ³ria

Livro De letra em letra, Bartolomeu Campos de QueirÃ³z[FOTO]

3Âº dia: Soletrando!
[FOTO]

.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

4Âº dia: Bingo humano

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
menina-bonita-do-laco-de-fita.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Menina bonita do laÃ§o de fita

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A turma 1201 da professora Renata Viana em parceria com as professoras Da Guia e
Carla da Sala de Leitura desenvolveram um belo trabalho com o livro de Ana Maria
Machado: Menina Bonita do LaÃ§o de Fita. Nem precisamos dizer que os alunos 
amaram! Como nÃ£o se apaixonar pela histÃ³riado coelho branquinho que se encanta
pela linda Menina negra como a noite e que tentando ficar tÃ£o belo quanto ela 
nÃ£o cansa de perguntar:

Menina bonita do laÃ§o de fita qual Ã© o teu segredo pra ser tÃ£o 
pretinha?[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
 NÃ£o conhece a histÃ³ria? Quer ouvir denovo? EntÃ£o [VÃDEO]

clique aqui e vÃ¡ ao youtube para ver e ouvir![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visitacao-ao-horto-floresta.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
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segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VisitaÃ§Ã£o ao Horto Florestal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 13 de setembro a turma 1201 foi visitar o horto florestal de Santa Cruz 
acompanhados pelas professoras Renata Viana e Carla. Foi um dia excelente com 
muitas aprendizagens e conscientizaÃ§Ã£o sobre a preservaÃ§Ã£o do meio ambiente.
Ao final do passeio cada aluno ainda ganhou uma linda muda de planta.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arbor-day-lingua-inglesa-prof-rachel.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ARBOR DAY - LÃ-ngua Inglesa - Prof. Rachel Oliveira

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Página 2153



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 Dia da Ãrvore, National Tree Planting Day ou Arbor Day sÃ£o datas
normalmente comemoradas no inÃ-cio da primavera. Contudo, a data exata varia 
deacordocom o
clima e a Ã©poca apropriada ao plantio de Ã¡rvores em diferentes paÃ-ses. Na

 AustrÃ¡lia, comemora-se o Arbor Day dia 28/07. Na Ãfrica do Sul, na semana de 
1Âº
a 7 de julho. Nos EUA, na Ãºltima sexta-feira de abril; no Reino Unido, em
novembro.

 O Dia da Ãrvore Ã© celebrado, no Brasil, em 21 de setembro anunciando o inÃ-cio
da primavera, dia 23. Neste dia, muitas escolas promovem atividades de
conscientizaÃ§Ã£o sobre a importÃ¢ncia do meio ambiente e das florestas e 
tambÃ©m
alertam sobre o perigo do desmatamento no Brasil. Ã‰ muito comum haver
distribuiÃ§Ã£o e plantio de mudas de Ã¡rvores em vÃ¡rias comunidades.
Na semana entre 17 e 21 de setembro
fizemos o projeto com os sextos e sÃ©timos anos (turmas 1601/1602/1603/1701/1702

 e 1703) sobre o Dia da Ãrvore - Arbor
Day - e o inÃ-cio da primavera - Spring
- no Brasil.[FOTO]
Trabalhamos a importÃ¢ncia do
meio ambiente e de se preservar nossas Ã¡rvores e florestas para que tenhamos um
planeta saudÃ¡vel e sustentÃ¡vel no futuro. Refletimos sobre como podemos ajudar
a salvar o planeta hoje e como queremos deixÃ¡-lo para as prÃ³ximas 
geraÃ§Ãµes.TambÃ©m aprendemos as estaÃ§Ãµes do
ano em inglÃªs e percebemos suas diferenÃ§as em diferentes lugares do mundo. 
Fizemos
atividades que retrataram como os alunos gostariam que a natureza fosse e os
encorajamos a desenhar animais, frutos e flores nas atividades. TambÃ©m
trabalhamos slogans, como Save the trees e Protect the Earth,
e fizemos um mural bem colorido, totalmente feito com a participaÃ§Ã£o 
deles.[FOTO]
A lÃ-ngua inglesa atualmente possui um papel fundamental no
cenÃ¡rio globalizado em que vivemos. Trata-se de um recurso transformador que
oferece possibilidades para compreensÃ£o entre pessoas de diferentes 
nacionalidades,
capacita nossos alunos a encontrar novas oportunidades e encurta distÃ¢ncias 
geogrÃ¡ficas,
pois o inglÃªs tornou-se, pouco a pouco, a lÃ-ngua de comunicaÃ§Ã£o 
internacional.O papel da lÃ-ngua estrangeira nas escolas Ã© proporcionar acesso 
aos conhecimentos relevantes para o
exercÃ-cio de plena cidadania que leva os alunos a aprender mais sobre um mundo 
plural,
marcado por valores culturais diferentes.[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Os alunos arrasaram!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
meninas-de-ouro.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MENINAS DE OURO!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Como resultado do projeto GIBI desenvolvido em nossa escola pelos professores 
Rafael Homsi e Ana Paula: Medalha de ouro para o basquete feminino nos Jogos 
Estudantis 2012!!![FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-professores.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 17 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns, Professores!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
Nosso belo mural, presente da professora de Sala de Leitura Maria Da Guia!

Obrigado a todos os professores que fazem da nossa escola um lugar mais que 
especial!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
era-uma-vezmaratona-de-historias.html

 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Era uma vez...Maratona de HistÃ³rias Coronel Berthier

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
De 22 a 26 de outubro ocorreu a nossa MARATONA DE HISTÃ“RIAS! Foi uma semana de 
atividades diferenciadas promovidas pela Sala de Leitura em parceria com os 
professores da escola e que envolveu toda a comunidade escolar.
1 Dia - Roleta LiterÃ¡ria foi o destaque!
[FOTO]
Com muita criatividade a professora de Sala de Leitura Maria Da Guia desenvolveu

 com os professores do 1 segmento essa ROLETA LITERÃRIA! ApÃ³s rodar a roleta, os
alunos eram desafiados a dar uma informaÃ§Ã£o sobre a histÃ³ria indicada pela 
roleta: tÃ-tulo, autor, personagens, resumo , entre outras.[FOTO]
Os livros e histÃ³rias usadas foram trabalhados durante todo o ano pela Sala de 
leitura.[FOTO]
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[FOTO]
Mas a atividade da roleta nÃ£o ers fixa, tambÃ©m foi usada para desenvolver a 
criatividade. Os alunos rodavam a roleta e onde ela parasse ele deveria utilizar
a palavra indicada para iniciar uma histÃ³ria e depois os colegas continuavam.
Nem precisa dizer que foi um sucesso!!!
[FOTO]
E para fechar o dia com chave de ouro o 6 ano com o Professor Robson apresentou 
COSMOGONIAS, ou seja, as diversas lendas e teorias sobre as origens do universo 
de acordo com asreligiÃµes, mitologias e ciÃªncias atravÃ©s da histÃ³ria.
[FOTO]

[FOTO]

2 dia: Mais contaÃ§Ã£o e Cordel!
[FOTO]

No CONTANDO DE REPENTE, alunos voluntÃ¡rios utilizavam os fantoches para criar e
encenar no improviso uma histÃ³ria! Quanta criatividade!!!
[FOTO]

TambÃ©m neste dia, o 8 ano com a professora Renata Viana utilizou diversas 
tÃ©cnicas para encenar os Contos Tradicionais.
[FOTO]

[FOTO]

E por fim, o 6 ano com a Professora de Artes Mariane, trouxe a riqueza da 
Literatura de Cordel, com direito a um figurino todo especial!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 3 Dia: Foi a vez do 3 e do 4 ano mostrar seu talento e da FAMÃLIA marcar sua 
presenÃ§a!
[FOTO]
HistÃ³ria de VÃ“ Ã© mais gostosa!!!!
[FOTO]
Poesia para alegrar a alma e o coraÃ§Ã£o!!![FOTO]
E muitas histÃ³rias!!![FOTO]

4 e Ãºltimo dia: Com gosto de quero mais!!!
Provavelmente a atividade de maior sucesso da semana. A funcionÃ¡ria YonÃ¡, que 
estÃ¡ fazendo o curso de LIBRAS do INES, trouxe a Kaylane, uma amiga surda que 
tambÃ©m estÃ¡ aprendendo LIBRAS, para contar uma histÃ³ria: A CASA SONOLENTA ( 
). Aprendemos muito com elas!!!
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
Assistimos ao vÃ-deo da XUXA com o alfabeto e cada aluno ganhou uma 
cÃ³pia![FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

APLAUSOS para elas!!!
[FOTO]

Mas, ainda tivemos:
ContaÃ§Ã£o do 5 ano:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

E para encerrar: VALE UMA TROCA!
Durante a semana anterior os alunos foram convidados a trazer livros e dvd's 
para participar de um troca-troca. O aluno que trazia ganhava uma pulseira e 
hoje escolhia um novo livro ou DVD para levar para casa. 
[FOTO]

[FOTO]

Mas quem nÃ£o pode participar tambÃ©m levou leitura nova para casa: uma revista 
em quadrinhos!!!
E assim, terminou essa semana de encanto e magia! E jÃ¡ fervilhando de idÃ©ias 
para a prÃ³xima Maratona!!!
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Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa

Página 2159



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto 2013!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
MÃºsica e aprendizagem:uma parceria de sucesso
[FOTO]

Esse ano de 2013 promete na Berthier! Nosso trabalho pedagÃ³gico serÃ¡ em torno 
da MÃºsica, afinal amÃºsica tem sido atravÃ©s dos sÃ©culos uma das mais 
eficientes formas de comunicaÃ§Ã£o entre os indivÃ-duos. Percebemos a 
necessidade de desenvolver nos alunos o senso crÃ-tico, a expressÃ£o de suas 
idÃ©ias e sentimentos e sua capacidade de leitura e interpretaÃ§Ã£o de texto,e 
para tudo isso nada melhor que a mÃºsica. AlÃ©m disso, oaluno aprende mais em 
matÃ©ria de leitura quando ele Ã© mais ativo em todos os seus estilos de 
atuaÃ§Ã£o em diferentes linguagens. A prÃ¡tica educativa associada Ã  linguagem 
musical e ao lÃºdico apresenta maior significaÃ§Ã£o para o desenvolvimento da 
cogniÃ§Ã£o, da afetividade e da interaÃ§Ã£o entre os indivÃ-duos.Pensando nisso 
os professores selecionaram mÃºsicas que proporcionarÃ£o o desenvolvimento do 
conteÃºdo de suas disciplinas, assim como levarÃ£o o aluno a refletir sobre 
valores, sentimentos e questÃµes sociais.
Para iniciar, os pequenos trabalharÃ£o com as mÃºsicas e poesias de VinÃ-cius de
Moraes, destacando sua obra A Arca de NoÃ©.[FOTO]
[FOTO]

JÃ¡ os maiores comeÃ§arÃ£o conhecendo a Banda de Rock Nacional surgida nos anos 
80, mas que atÃ© hoje Ã© sucesso: LEGIÃƒO URBANA! Conhecem? E depois muitas 
outras, como a mais recente CHARLIE BROWN Jr., farÃ£o parte do repertÃ³rio da 
Berthier esse ano.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Agora Ã© com vocÃªs! Comenta aÃ-: o que mais gostariam de ver na Berthier esse 
ano?

 <COMENTÃRIOS>
Que bacana, JanaÃ-na! Muito legal, mesmo. Eu estou comenÃ§ando um projeto lÃ¡ na
escola I like Bossa Nova. Boa sorte pra vcs!
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 <TÃTULO>
EM. Coronel Berthier
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Este Ã© o Blog da Escola Municipal Coronel Berthier que pertence a 10a.CRE da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos localizados dentro da Base AÃ©rea de Santa
Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SaÃºde na Berthier

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em 2013 a Berthier buscarÃ¡ trabalhar durante todo o ano diversos temas 
importantes para a manutenÃ§Ã£o da SaÃºde de nossa comunidade. E para 
comeÃ§ar...

VocÃª sabe qual o seu IMC?

 IMCÃ© uma sigla utilizada paraÃndice de Massa Corporal.
 OÃndice de Massa CorporalÃ© uma medida utilizada paramediraobesidadeadotada 

pelaOrganizaÃ§Ã£o Mundial de SaÃºde(OMS). Ã‰ o padrÃ£o internacional para 
avaliar ograu de obesidade.
O sobrepeso e a obesidade, indicados peloIMC, sÃ£o fatores de risco para 
doenÃ§as tais como ahipertensÃ£o arterial, adoenÃ§a arterial coronarianae 
odiabetes melittus, alÃ©m de outras patologias consideradas de alto risco para a
SaÃºde PÃºblica.
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Hoje em dia, oIMCÃ© utilizado como forma de comparar a saÃºde de populaÃ§Ãµes, 
ou atÃ© mesmo definir prescriÃ§Ã£o de medicaÃ§Ãµes.
Os valores de IMC sÃ£o independentes de idade e sexo. Apesar disso, o IMC pode 
nÃ£o corresponder ao mesmo grau de gordura em diferentes populaÃ§Ãµes devido Ã s
diferentes proporÃ§Ãµes do corpo.
Riscos Ã  saÃºde associados ao aumento do IMC devem ser constantemente 
observados e interpretados, jÃ¡ que podem ser diferentes em cada 
populaÃ§Ã£o.OcÃ¡lculo do IMCÃ© feito dividindo opeso(em quilogramas) 
pelaaltura(em metros) ao quadrado.
Ã‰ simplescalcularo seuIMC.
Por exemplo, se o seupesoÃ© 80kg e a suaalturaÃ© 1,80m, 
afÃ³rmulaparacalcularoIMCficarÃ¡:IMC= 80  1,802IMC= 80  3,24IMC= 24,69De acordo 
com atabela de IMC, vocÃª estÃ¡ no seupeso ideal.

Outro exemplo, se vocÃªpesa70kg emede1,50m, ocÃ¡lculodoIMCserÃ¡:IMC= 70  
1,502IMC= 70  2,25IMC= 31,11De acordo com atabela de IMC, vocÃª estÃ¡ 
comobesidade de nÃ-vel 1.

ResultadoSituaÃ§Ã£oAbaixo de 17Muito abaixo dopesoEntre 17 e 18,49Abaixo 
dopesoEntre 18,5 e 24,99PesonormalEntre 25 e 29,99Acima dopesoEntre 30 e 
34,99ObesidadeIEntre 35 e 39,99ObesidadeII (severa)Acima de 40ObesidadeIII 
(mÃ³rbida)

Para o cÃ¡lculo doIMC infantil, veja as tabelas abaixo:
MeninosIdadeNormalSobrepesoObesidade614,5mais de 16,6mais de 18,0715mais de 
17,3mais de 19,1815,6mais de 16,7mais de 20,3916,1mais de 18,8mais de 
21,41016,7mais de 19,6mais de 22,51117,2mais de 20,3mais de 23,71217,8mais de 
21,1mais de 24,81318,5mais de 21,9mais de 25,91419,2mais de 22,7mais de 
26,91519,9mais de 23,6mais de 27,7
MeninasIdadeNormalSobrepesoObesidade614,3mais de 16,1mais de 17,4714,9mais de 
17,1mais de 18,9815,6mais de 18,1mais de 20,3916,3mais de 19,1mais de 
21,71017mais de 20,1mais de 23,21117,6mais de 21,1mais de 24,51218,3mais de 
22,1mais de 25,91318,9mais de 23mais de 27,71419,3mais de 23,8mais de 
27,91519,6mais de 24,2mais de 28,8
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Embora oIMCseja amplamente utilizado e fÃ¡cil de calcular, ele possui falhas. 
Por exemplo, uma pessoa magra, mas muito musculosa pode ter umIMC alto, o que, 
de acordo com o cÃ¡lculo, irÃ¡ indicar que ela estÃ¡ acima do peso, quando na 
realidade isso nÃ£o Ã© verdade.
Agora, que tal calcular seu IMC e responder a enquete do blog aqui do lado 
esquerdo no topo da pÃ¡gina? Vamos ver como anda a saÃºde do povo da Berthier!!
(Fonte:http://www.calculoimc.com.br )
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Cruz. Este serÃ¡ o espaÃ§o em que registraremos a nossa histÃ³ria!<DATA DA 
POSTAGEM>
domingo, 12 de maio de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Que tal aulas de ciÃªncias que trate de assuntos de interesse direto dos nossos 
alunos e tambÃ©m da comunidade?
Essa Ã© a proposta da professora Sabrina,professora do 2Âº segmento, articular 
os conteÃºdos escolares de uma forma interessante e bastante aplicada ao 
cotidiano de nossa comunidade.

As doenÃ§as sexualmente transmissÃ-veis sÃ£o sempre assunto, principalmente nos 
anos finais do ensino fundamental.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

AIDS
AIDS, ou SÃ-ndrome da ImunodeficiÃªncia Adquirida, Ã©
uma doenÃ§a infecto-contagiosa causada pelo vÃ-rus HIV (Human Immunodeficiency
Virus), que leva Ã  perda progressiva da imunidade. A doenÃ§a - na verdade uma
sÃ-ndrome - caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas advindos da
queda da taxa dos linfÃ³citos CD4, cÃ©lulas muito importantes na defesa
imunolÃ³gica do organismo. Quanto mais a molÃ©stia progride, mais compromete o
sistema imunolÃ³gico e, consequentemente, a capacidade de o portador defender-se
de infecÃ§Ãµes.
SintomasNa maioria dos casos, os sintomas iniciais podem
ser tÃ£o leves que sÃ£o atribuÃ-dos a um mal estar passageiro. Quando se
manifestam mais intensidade, sÃ£o os mesmos de vÃ¡rias outras viroses, mas podem
variar de acordo com a resposta imunolÃ³gica de que cada indivÃ-duo.Os mais 
comuns sÃ£o febre constante, manchas na pele
(sarcoma de Kaposi), calafrios, Ã-nguas, dores de cabeÃ§a, de garganta e dores
musculares, que surgem de 2 a 4 semanas apÃ³s a pessoa contrair o vÃ-rus.Nas 
fases mais avanÃ§adas, Ã© comum o aparecimento de
doenÃ§as oportunistas como tuberculose, pneumonia, meningite, toxoplasmose,
candidÃ-ase, etc.
DiagnÃ³sticoExiste um exame de sangue especÃ-fico para o
diagnÃ³stico da AIDS, chamado teste Elisa. Em mÃ©dia, ele comeÃ§a a registrar 
que
a pessoa estÃ¡ infectada 20 dias apÃ³s o contato de risco. Se depois de trÃªs
meses o resultado for negativo, nÃ£o hÃ¡ mais necessidade de repetir o exame,
porque nÃ£o houve infecÃ§Ã£o pelo HIV.No Centro de ReferÃªncia em Treinamento em
DST/AIDS
Ã© possÃ-vel realizar um teste laboratorial mais rÃ¡pido, cujo resultado sai
algumas horas depois da coleta de sangue.TransmissÃ£oO vÃ-rus HIV sobrevive em 
ambiente externo por
apenas alguns minutos. Mesmo assim, sua transmissÃ£o depende do contato com as
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mucosas ou com alguma Ã¡rea ferida do corpo.AIDS nÃ£o se transmite por suor, 
beijo, alicates de
unha, lÃ¢minas de barbear, uso de banheiros pÃºblicos, picadas de mosquitos ou
qualquer outro meio que nÃ£o envolva penetraÃ§Ã£o sexual desprotegida, uso de
agulhas ou produtos sanguÃ-neos infectados. Existe tambÃ©m a possibilidade da
transmissÃ£o vertical, ou seja, da mÃ£e infectada para o feto durante a 
gestaÃ§Ã£o
e o parto (AIDS congÃªnita). Os pesquisadores ainda nÃ£o sabem se sexo oral Ã©
capaz de transmitir a sÃ-ndrome. HÃ¡, porÃ©m, descriÃ§Ã£o de pessoas que se
infectaram ao engolir esperma.
TratamentoFoi sÃ³ no final de 1995, que o coquetel de
medicamentos pode ser prescrito para os portadores do HIV. A possibilidade de
associar vÃ¡rias drogas diferentes, entre elas o AZT, mudou por completo o
panorama do tratamento da AIDS, que deixou de ser uma molÃ©stia uniformemente
fatal para transformar-se em doenÃ§a crÃ´nica passÃ-vel de controle. Hoje, desde
que adequadamente tratados, os HIV-positivos conseguem conviver com o vÃ-rus por
longos perÃ-odos, talvez atÃ© o fim de uma vida bastante longa.As normas 
brasileiras e mundiais determinam que nÃ£o
se deve introduzir o coquetel de medicamentos se as cÃ©lulas CD4 estiverem acima
de 350. Quando seus valores estÃ£o entre 200 e 350, a decisÃ£o de introduzi-lo
deve ser tomada caso a caso. Abaixo de 200, ele Ã© obrigatoriamente indicado
para corrigir a deficiÃªncia imunolÃ³gica.Dentre os efeitos colaterais do 
coquetel, podemos
citar a lipodistrofia, isto Ã©, a redistribuiÃ§Ã£o da gordura pelo corpo. Ela
diminui muito no rosto, que fica encovado, nos membros superiores, inferiores e
nas nÃ¡degas, deixa as veias muito visÃ-veis e provoca acÃºmulo de tecido 
adiposo
no abdÃ´men.AlÃ©m de tonturas, diarreia e enjoos, a toxicidade
dos remÃ©dios pode provocar danos para o fÃ-gado, para os rins, assim como
acentuar o processo de aterosclerose e aumentar o risco de doenÃ§as
coronarianas. No entanto, de modo geral, o tratamento Ã© bem tolerado pelos
pacientes.PrevenÃ§Ã£oO uso da camisinha nas relaÃ§Ãµes sexuais Ã© a forma
mais eficaz de prevenÃ§Ã£o da AIDS. TambÃ©m Ã© imprescindÃ-vel usar somente 
seringas
descartÃ¡veis.Gestantes devem obrigatoriamente fazer o teste de
HIV durante o prÃ©-natal. Se estiverem infectadas, Ã© fundamental iniciar logo o
tratamento a fim de evitar que o vÃ-rus seja transmitido para o feto. Hoje, Ã©
perfeitamente possÃ-vel para uma mulher infectada engravidar e dar Ã  luz um 
bebÃª
livre do vÃ-rus.

RecomendaÃ§Ãµes
* Use sempre camisinha em todas as relaÃ§Ãµes
sexuais;* FaÃ§a o teste Elisa ou o teste rÃ¡pido oferecido
pelo Centro de ReferÃªncia em Treinamento em DST/AIDS sempre que houver qualquer
possibilidade de vocÃª ter-se infectado. Mulheres devem realizÃ¡-lo antes de
engravidar;* NÃ£o considere a AIDS como uma sentenÃ§a de morte.
Depois do aparecimento do coquetel, ela se transformou numa doenÃ§a crÃ´nica que
ainda nÃ£o tem cura, mas pode ser controlada;* NÃ£o desanime diante dos efeitos 
adversos de
alguns medicamentos que compÃµem o coquetel. Eles podem ser contornados com
mudanÃ§as no esquema ou com o uso de outros remÃ©dios;* Procure alimentar-se bem
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e dormir as horas
necessÃ¡rias;* NÃ£o fume nem abuse de bebidas alcoÃ³licas.

http://drauziovarella.com.br/sexualidade/aids/aids/
Cantores que morreram vÃ-timas da AIDS
NÃ£o tem uma
explicaÃ§Ã£o exata, mas a AIDS que tem no dia 1Âº de Dezembro o sÃ-mbolo da luta
contra a doenÃ§a, jÃ¡ vitimou lendas do rock tanto no Brasil como no mundo, e
trÃªs sÃ£o os nomes mais conhecidos desta lista, que poderia ter sido evitada se
alguns cuidados fossem tomados, como o uso da camisinha, por exemplo.
 No
embalo, vejam quem foram os cantores que sofreram e terminaram suas vidas
devido Ã  sÃ-ndrome causada pelo vÃ-rus HIV.

Cazuza

Assumidamente
bixessual, o cantor e vocalista do grupoBarÃ£o Vermelhoera polÃªmico
em suas declaraÃ§Ãµes e atitudes. Com o anÃºncio que estava com AIDS em 1989,
Cazuza nÃ£o durou mais que um ano depois, vindo a falecer em 1990, no dia 7 de
Julho aos 32 anos.

Freddie
Mercury

A lenda do rock
mais conhecida mundialmente e dono de uma voz inconfundÃ-vel e potente e de um
dos bigodes mais repercutidos da histÃ³ria, o vocalista da banda QueenFreddie 
Mercurydescobriu que tinha a doenÃ§a em 1987.
Com o anÃºncio pelo cantor no dia 23 de novembro de 1991 que estava com AIDS,
ele sÃ³ durou um dia a mais, vindo falecer no dia 24 de novembro.

Renato Russo

O vocalista do
grupo de pop rock de maior sucesso no Brasil,Renato Russoera sÃ-mbolo
da LegiÃ£o Urbana. O cantor que nunca assumiu sua doenÃ§a a tinha desde 1989, e
veio a falecer no dia 11 de Outubro de 1996, com uma aparÃªncia esquelÃ©tica,
pesando apenas 45 quilos.
http://www.midiatotal.net/2011/12/cantores-que-morreram-vitimas-da-aids-e.html

Outro tema de interesse de toda a comunidade Ã© a Dengue e os alunos nÃ£o 
deixaram por menos, pesquisaram e usaram bastante criatividade
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa Julina 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Nossa Festa Julina aconteceu no dia 13/07/2011, na quadra de nossa U.E. Alunos e
professores, bem ensaiados, apresentaram danÃ§as tÃ-picas e se divertiram a 
valer! Muitos responsÃ¡veis nos prestigiaram assistindo as apresentaÃ§Ãµes e 
fotografando seus filhos.

Comidas tÃ-picas foram servidas, nÃ£o faltando milho verde e canjica. 

[FOTO]
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<POSTAGEM>
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico (PPP)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Tema: Mundo SustentÃ¡vel
1Âº Bimestre: Sustentabilidade Espacial (o local onde vivemos, utilizaÃ§Ã£o do 
solo, concepÃ§Ã£o de moradia digna, salubridade)

2Âº Bimestre: Sustentabilidade EcolÃ³gica (utilizaÃ§Ã£o de material prima 
reciclÃ¡vel e renovÃ¡vel, replantio, Ano Internacional das Florestas - ONU)

3Âº Bimestre: Sustentabilidade EconÃ´mica (uso racional dos recursos - luz, 
Ã¡gua, gasolina e gÃ¡s - , diferentes tipos de energia - eÃ³lica, solar, 
hidrÃ¡ulica)

4Âº Bimestre: Sustentabilidade Social (qualidade de vida e bem-estar social, 
cosntruÃ§Ã£o de casas seguras e arejadas).
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Literatura de Cordel

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A turma 1501 descobriu a cultura do povo nordestino atravÃ©s da Literatura de 
Cordel.

Visualizaram xilogravuras que ilustraram os livrretos dos CordÃ©is e ao 
conhecerem essas ilustraÃ§Ãµes partiram com a ideia de criarem suas prÃ³prias.

Reutilizando pratinhos de isopor, lÃ¡pis e criatividade fizeram seus desenhos 
retratando o meio ambiente (PPP) e a vida do povo nordestino. Depois com guache 
preto decalcaram em papÃ©is coloridos suas gravuras, que ficaram... SHOW!!!
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As crianÃ§as escreveram seus versos nas folhas impressas, o que muito se 
assemelhou aos CordÃ©is vendidos nas praÃ§as do Nordeste Brasileiro.

VocÃªs tambÃ©m podem fazer em casa. Chamem a famÃ-lia e os amigos para curtirem 
essa ideia!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
no-inicio-de-setembro-realizamos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No inÃ-cio de Setembro, realizamos a culminÃ¢ncia do Projeto Folclore com uma 
Festa em que cada turma apresentou uma danÃ§a folclÃ³rica. Houve a 
participaÃ§Ã£o de toda a Escola com alegria e animaÃ§Ã£o.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
quarta-feira, 9 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Visita a Casa do Pontal

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 05/10/2011, algumas turmas da escola participaram de uma aula-passeio ao 
Museu do Pontal, como uma atividade de enriquecimento do nosso Projeto PolÃ-tico
PedagÃ³gico. Os alunos tiveram contato com diversas atividades culturais, 
promovidos por grupos locais e acompanhados pelas professoras das turmas.

[FOTO]

[FOTO]
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Baseball

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Se vocÃª tem mais de 10 anos, participe do Projeto de Baseball que acontecerÃ¡ 
na nossa Escola, sempre aos sÃ¡bados de 9h:30min Ã s 11h.

Mais informaÃ§Ãµes na secretaria da Escola.

[FOTO]
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio de Provas do 3Âº Bimestre 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Datas:

25/09 - LÃ-ngua Portuguesa (Leitura)

26/09 - MatemÃ¡tica

28/09 - CiÃªncias

12 a 28/09 - RedaÃ§Ã£o

Estudem!!!!!
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog destinado a divulgar eventos e atividades realizadas em nossa U.E.<DATA DA 
POSTAGEM>
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa Julina - 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa Festa foi muito animada! Houve muita danÃ§a, muita comida e muita 
diversÃ£o!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emevangelinaduartebatista.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
bem-vindos.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Bem-vindos
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escola Ã©...O lugar onde se faz amigos
NÃ£o se trata sÃ³ de prÃ©dios, salas, quadros,
Programas, horÃ¡rios, conceitos...
Escola Ã©, sobretudo, gente,
Gente que trabalha, que estuda,
Que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor Ã© gente,
O coordenador Ã© gente, o professor Ã© gente,
O aluno Ã© gente,
Cada funcionÃ¡rio Ã© gente.
E a escola serÃ¡ cada vez melhor
Na medida em que cada um
Se comporte como colega, amigo, irmÃ£o.
Nada de ilha cercada por todos os lados.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir
Que nÃ£o tem amizade a ninguÃ©m
Nada de ser como o tijolo que forma a parede,
Indiferente, frio, sÃ³.
Importante na escola nÃ£o Ã© sÃ³ estudar, nÃ£o Ã© sÃ³ trabalhar,
Ã‰ tambÃ©m criar laÃ§os de amizade,
Ã‰ criar ambiente de camaradagem,
Ã‰ conviver, Ã© se amarrar nela!
Ora, Ã© lÃ³gico...
Nunca escola assim vai ser fÃ¡cil
Estudar, trabalhar, crescer,
Fazer amigos, educar-se,
Ser feliz.
(Paulo Freire)

[FOTO]
 CriaÃ§Ã£o de Ãlec Fenelon (Turma 1901) Equipe de DireÃ§Ã£o

[FOTO]

Diretora Geral:
ProfÂª Terezinha LimaDiretora Adjunta: ProfÂª Nina RosaCoordenadora PedagÃ³gica:
ProfÂª Marlene Dias

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
15:53

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------

Página 2174



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<POSTAGEM>
evangelina-retro-escola-e.html

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 EVANGELINA RETRÃ”

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
15:54

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ReuniÃ£o de responsÃ¡veis
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
IMPORTANTE: Nossa segunda reuniÃ£o de responsÃ¡veis de 2012 ocorrerÃ¡ amanhÃ£ 
(04/08) Ã s 9 horas! Sua presenÃ§a Ã© fundamental!

Vejam os registros desse dia de parceria FamÃ-lia-escola!Acolhimento, informes, 
discussÃ£o de resultados e apresentaÃ§Ã£o de vÃ-deo com registros das atividades
escolares do 1Âº Semestre!
[FOTO]

DireÃ§Ã£o, professores e funcionÃ¡rios apÃ³s um sÃ¡bado de missÃ£o cumprida!
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
15:06

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desfile-civico.html
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desfile cÃ-vico
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DESFILE CÃVICO 2012Dia 12 de Setembro nossa
escola participou do Desfile CÃ-vico, que ocorreu no Parque de Madureira.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
15:12

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-agosto-mais-uma-grandeconquista-do.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
PrÃªmio poesia da escola
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Em Agosto mais uma grande
conquista do nosso professor Luiz Gilberto: dois de seus poemas foram premiados
pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, no projeto Poesia na 
escola.Quanto orgulho! Agora aprecie:

HOLOGRAMALuiz PoetaLuiz Gilberto de Barros

O que se perde, volta como a luz do dia,Como a magia de uma lÃ¡grima que 
traÃ§aEm cada rosto, um resquÃ-cio de alegria,E a fantasia nos sorri... meio sem
graÃ§a.O que se traÃ§a, nem sempre segue o trajeto,HÃ¡ no projeto sempre a 
possibilidadeDe se partir em dois o corpo do objeto,Quando o concreto flui da 
sensibilidade.O que se ganha apÃ³s a perda Ã© um vazio,Fruto do frio que se 
instala e movimentaEm cada corpo, o sangue como a Ã¡gua do rio,De leito frio, 
onde o vazio se alimenta.O que se quer da solidÃ£o, Ã© companhia,A dor macia Ã© 
como pÃ©tala que danÃ§aSobre o abismo sedutor da nostalgia ,Quando a poesia faz 
do dia, a esperanÃ§a.A vida tranÃ§a resistÃªncias solitÃ¡rias...E, arbitrÃ¡ria, 
nossa solidÃ£o requerBem muito mais que energias solidÃ¡riasPorque ela faz da 
nossa dor o que quiser.O que se tem, quando se perde o que se ama,Ã‰ um 
holograma silencioso que projetaUm tempo ausente, quando a solidÃ£o reclamaA 
outra metade, de uma vida... incompleta.

SOBREVIV...Ã‚NSIASLuiz PoetaLuiz Gilberto de BarrosO melhor verso ou poema que 
se faÃ§aNunca exprime toda essÃªncia misteriosaDos sentimentos, e o lirismo acha
atÃ© graÃ§aDesses espinhos que protegem nossas rosas.Se, num momento, um sorriso
dissimulaO abandono, escondendo o que se sente,No mesmo instante, a nossa 
angÃºstia estimulaA dor que anula outro riso descontente.A mÃ¡goa leva a dor do 
amor por onde passa,O coraÃ§Ã£o disfarÃ§a a dor, mas o olharNÃ£o nega a cor 
triste da dor que a vista embaÃ§a,Quando essa dor, dentro do amor, nos faz 
chorar.Ã‰ sempre assim que um poeta sobrevive,Surpreendido pela prÃ³pria 
inspiraÃ§Ã£oQue, espontÃ¢nea, sempre faz com que ele ativeA poesia livre do seu 
coraÃ§Ã£o.No fundo, tudo que um poeta nÃ£o revelaÃ‰ um pedaÃ§o de poesia 
escondidaNos solitÃ¡rios labirintos que ele vela,Quando ele sonha e reprojeta a 
prÃ³pria vida.

Em 2011, nossos alunos, junto com o professor Luiz Gilberto, tambÃ©m foram 
premiados na Academia Brasileira de Letras. Confira:
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
08:44
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 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
julho-foi-um-mesespecial.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Luiz Poeta presidente da APALA
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Julho foi um mÃªs
especial. Nosso grande mestre Luiz Poeta foi aclamado Presidente da Academia
Pan-Americana de Letras e Artes!! Deixamos aqui registrados nossa admiraÃ§Ã£o,
carinho e orgulho! ParabÃ©ns, professor!
[FOTO]

Postado por
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Ã s
08:24

Página 2179



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tirando-droga-de-cena-2012.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Tirando a droga de cena 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Coordenadoria
Especial de PromoÃ§Ã£o da PolÃ-tica de PrevenÃ§Ã£o Ã  DependÃªncia QuÃ-mica 
lanÃ§ou o
edital do concurso Tirando a Droga de Cena. Nesse projeto pretende-se
difundir entre os alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro, a necessidade de
buscar constantemente a melhoria da qualidade de vida e a conscientizaÃ§Ã£o 
sobre
as consequÃªncias do uso/abuso de drogas, tendo como veÃ-culo a linguagem
audiovisual. 
Apresentamos a
proposta aos nossos alunos do 9Âº ano e apÃ³s discussÃµes, debates e reuniÃµes 
para
organizaÃ§Ã£o de material e definiÃ§Ã£o das temÃ¡ticas, concluÃ-mos 4 
produÃ§Ãµes
audiovisuais que foram inscritas no concurso! Drogas, nem
nos bastidoresAlunos: Andressa, AlÃ©xia, Felipe, JosÃ© Matheus e Raul.
AnimaÃ§Ã£o
criada a partir da conexÃ£o de computadores e programas para criaÃ§Ã£o de 
cenÃ¡rios
e seres (Minecraft, NPCs e InHamachi), contando a histÃ³ria de Rennan, um
menino que descobre que popularidade com uso de drogas nÃ£o estÃ¡ com nada. 
Anabolizantes:
a droga escondidaAlunos: BÃ¡rbara, Camila, Gabriela, Riguel e Yasmin.
Pequeno documentÃ¡rio
que parte das respostas de componentes da comunidade escolar Ã s seguintes
questÃµes: VocÃª acha que
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anabolizante Ã© uma droga?VocÃª sabe
quais sÃ£o os efeitos que o mal uso de anabolizantes pode causar?VocÃª
jÃ¡ pensou em usar anabolizante? O alguÃ©m de sua famÃ-lia jÃ¡ usou ou comentou
sobre o assunto?Droga e amor
nÃ£o combinamAlunos: AdÃ-lson, Bruna, JoÃ£o Lucas, LaÃ-s e Marcelly.
Esquete
onde a partir de um conversa virtual o ecstasy aparece como convite a um
adolescente, que lembra-se de uma aula de ciÃªncias e a partir daÃ- define sua
resposta.CabeÃ§a
adolescente Alunos: Dandara, JÃ©ssica Honorato, JÃ©ssica Torres, Rafael e Rebeca
SimulaÃ§Ã£o
de um jornal, o cabeÃ§a-adolescente onde especialistas sÃ£o convidadas a 
responder dÃºvidas sobre
drogas. InfluÃªncia da mÃ-dia, drogas lÃ-citas sÃ£o alguns dos temas polÃªmicos
abordados.
Confira as imagens do making off das produÃ§Ãµes:
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:06[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
arborescencia.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ArborescÃªncia
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

  Ãrvore montada com registros da nossa histÃ³ria. Ãrvore montada com escritas de 
nossos desejos!
Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:26[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
artes.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Artes
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:49[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-pessoal-do-9-ano-imagem-e-o.html

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
AtenÃ§Ã£o pessoal do 9Âº Ano!A imagem Ã© o link para exibiÃ§Ã£o do curta 
"Pequenos tormentos da vida", inspiraÃ§Ã£o para nosso projeto-livro do 4Âº 
Bimestre... Assistam!! Bjs
ProfÂª Lorena

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:38[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Gincana
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:02[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_121.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Geografia
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:23[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_2.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ApresentaÃ§Ã£o da mÃºsica do FECEM para a escola
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:04[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_2787.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Artes e Geografia
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

SerÃ£o essas as histÃ³rias que contaremos aos nossos filhos?
Livro produzido com desenhos dos nossos alunos do 8Âº ano, que ilustraram como 
seriam os contos infantis se a natureza fosse destruÃ-da!
Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:45[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_4048.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
MÃºsica com instrumentos feitos com material reciclado
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:08[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_5542.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Jogo da sustentabilidade
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:16[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
geografia.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Geografia
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:52[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historia.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
HistÃ³ria
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Brinquedos e maquetes feitos com material reciclado!
Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
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 14:51[VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lingua-portuguesa.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
LÃ-ngua Portuguesa
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:48[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
matematica.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
MatemÃ¡tica
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:49[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficina-com-o-blog-da-escola.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Oficina com o blog da escola
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:24[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------

Página 2185



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<POSTAGEM>
poesia-e-sustentabilidade-as-turmas.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
LÃ-ngua Portuguesa
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Poesia e sustentabilidadeAs turmas 1603 e 1604, orientadas
pelo professor Jaime, construÃ-ram, ilustraram e declamaram poesias com o tema
Sustentabilidade. Clique nas imagens e confira o
belÃ-ssimo resultado!

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:37[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
realfa.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Realfa
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A turma 8301, da professora FÃ¡tima Capinam, em aÃ§Ã£o produzindo uma carta 
destinada aos demais alunos da escola e um belo livro de poemas e poesias!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 15:31[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Sala de leitura
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Postado por
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EM.Evangelina Duarte Batista
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 14:40[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teatro-i.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
HistÃ³ria - Teatro I
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Clique na foto e assista!
Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:14[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teatro-ii.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Teatro II
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Clique na imagem e assista!
Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 14:12[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vida-na-evangelina.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Vida na Evangelina
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Vida na Evangelina

Imagem e legenda criadas por nossa aluna JÃ©ssica Torres, da turma 1904, que 
expressam os dias de aprendizagens na nossa escola!
Apreciem os detalhes com as postagens abaixo! 
Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
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 14:56[VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boas-festas.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Boas festas!
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

A famÃ-lia Evangelina deseja boas festas a todos que nos acompanharam em 
2012...Que 2013 seja repleto de aprendizagens e alegrias!!

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 10:24[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-na-evangelina.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cineclube na Evangelina
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Durante esse ano contamos com a parceria do cineclube em nossa escola.O projeto,
cujo padrinho Ã© o cineasta Silvio Tendler, tem como objetivo estimular o olhar 
crÃ-tico dos alunos da rede municipal por meio de produÃ§Ãµes audiovisuais.
Sempre com um vÃ-deo seguido de debate sobre a temÃ¡tica central, tivemos 
excelentes momentos de arte/reflexÃ£o. Neste dia foi a vez de "Cinco vezes 
favela, agora por nÃ³s mesmos".

O filme reÃºneem cinco episÃ³dios, histÃ³rias concebidas e realizadas por jovens
cineastas, moradores de favelas cariocas. O longa-metragem tem como referÃªncia 
oCinco vezes favelade 1962, em que cinco jovens universitÃ¡rios de classe mÃ©dia
- Miguel Borges, Joaquim Pedro de Andrade, Marcos Farias, Leon Hirszman e CacÃ¡ 
Diegues - fizeram um filme em que o tema central era as favelas do Rio.

Assistimos aoprimeiro deles, Fonte de renda, de ManaÃ-ra Carneiro, faz uma 
crÃ´nica da vida de um jovem universitÃ¡rio, Maicon (Silvio Guindane), morador 
de comunidade, que consegue ingressar na faculdade, mas tem dificuldades para 
manter os estudos.

Segue o registro da sessÃ£o e do debate.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
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 05:09[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
direitos-humanos-e-holocausto.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Direitos humanos e holocausto
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Direitos Humanos e Holocausto
No dia 12 de Dezembrorealizou-se, na Capela EcumÃªnica da UERJ, a cerimÃ´nia de 
premiaÃ§Ã£o dos alunos vencedores do concurso de redaÃ§Ã£o Direitos Humanos e 
Holocausto, promovido pela Bnai Brith Rio. O evento, fruto da Jornada Direitos 
Humanos e Holocausto 2012, encheu a Capela EcumÃªmica de alunos e professores 
das redes municipais de ensino do Rio de Janeiro e NiterÃ³i.
Mais uma vez nossa escola participou e foi premiada! ParabÃ©ns Ã s alunas 
Gabriela Ribeiro e JÃ©ssica Torres, da turma 1904, e Ã  professora Sabrina Lang!
Vejam as imagens da festa!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Postado por
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 08:20[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-9-ano-e-turma-8801.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Formatura 9Âº Ano e Turma 8801
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 19 de Dezembro tivemos a jÃ¡ tradicional Formatura na Evangelina. Um dia 
de muitas emoÃ§Ãµes... Desejamos aos formandos tudo de melhor. Parabenizamos aos
pais pela dedicaÃ§Ã£o em mais uma etapa vencida e aguardamos as boas notÃ-cias 
que, certamente, nossos estudantes trarÃ£o! FELICIDADES!!!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Acompanhe a solenidade!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As homenagens Ã s diretoras Terezinha e Nina e Ã  coordenadora pedagÃ³gica 
Marlene:

[FOTO]

Paraninfas
Turma 1901 - ProfÂª Lorena
[FOTO]

Turma 1902 - ProfÂª AndrÃ©ia
[FOTO]
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Turma 1903 e 1904 - ProfÂª Sabrina
[FOTO]

Turma 8801 - ProfÂª Elisabeth
[FOTO]

Os oradores e seus belos discursos:

[FOTO]

Professora FÃ¡tima - auxÃ-lio luxuoso!
[FOTO]

Alguns dos melhores momentos - nossas estrelas!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Clicando no vÃ-deo abaixo vocÃª confere a histÃ³ria dessa galera que deixarÃ¡ 
saudades...

 [VÃDEO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
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 10:16[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-autonomia-carioca-hsbc-arena.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Formatura Autonomia Carioca  - HSBC Arena
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 18 de Dezembro os alunos da turma 8801, da professora Elisabeth, 
participaram da cerimÃ´nia de Formatura do projeto Autonomia Carioca, que 
ocorreu no HSBC Arena. ParabÃ©ns aos formandos!!

Sorte, dedicaÃ§Ã£o e muitas alegrias par vocÃªs!!!

Com as imagens vejamos a emoÃ§Ã£o desse dia:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
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 08:26[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
maria-da-luz.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Maria da Luz
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Esse anos nos despedimos do trabalho magnÃ-fico realizado pela professora Maria 
da Luz. Ela se aposenta e deixa na nossa escola sua marca de profissionalismo, 
dedicaÃ§Ã£o, afeto e amizade. Acompanhe nossa singela homenagem, com os melhores
desejos de mais e mais felicidades!

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 10:21[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis-iii.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ReuniÃ£o de responsÃ¡veis - III
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 20 de Outubro aconteceu nossa terceira reuniÃ£o de responsÃ¡veis. Mais 
uma oportunidade para o desenvolvimento da parceria pais-escola. Os resultados 
relativos ao 3Âº Bimestre foram entregues e debatidos e novas aÃ§Ãµes foram 
planejadas... Veja como foi!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
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EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 07:46[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tirando-droga-de-cena-2012.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Tirando a droga de Cena 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Tirando a droga de cena 2012A Coordenadoria Especial de PromoÃ§Ã£o da PolÃ-tica 
de PrevenÃ§Ã£o Ã  DependÃªncia QuÃ-mica e a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o 
divulgam a classificaÃ§Ã£o final do concurso Tirando a Droga de Cena ProduÃ§Ãµes
Audiovisuais 2012, com premiaÃ§Ã£o dos alunos e professores orientadores da Rede
Municipal de Ensino. O concurso, que teve como tema a prevenÃ§Ã£o ao uso de 
drogas, selecionou 15 produÃ§Ãµes audiovisuais de alunos do 4Âº ao 9Âº ano do 
Ensino Fundamental e do Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, inclusive os
matriculados no EspaÃ§o de ExtensÃ£o Escolar (Polos de EducaÃ§Ã£o pelo Trabalho,
NÃºcleos de Artes e Clubes Escolares).Essa foi a dÃ©cima primeira ediÃ§Ã£o do 
concurso promovido pela Coordenadoria de PrevenÃ§Ã£o Ã  DependÃªncia QuÃ-mica, 
em conjunto com a SME. A iniciativa tem o objetivo de fazer com que crianÃ§as e 
jovens passem a discutir, em sala de aula, as consequÃªncias do uso de drogas e 
como evitÃ¡-las.O belÃ-ssimo trabalho desenvolvido por Andressa, AlÃ©xia, 
Felipe, Raul e JosÃ© Matheus, da turma 1901, orientados pelas professoras Lorena
e Marlene, ficou em segundo lugar na categoria B:[FOTO]

Seguem as imagens da participaÃ§Ã£o de nossa escola:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Clicando aqui vocÃª acessa os quatro vÃ-deos produzidos pelos estudantes da 
Evangelina!

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 08:13[VÃDEO]
 [VÃDEO]
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emevangelinaduartebatista.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
volta-as-aulas.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Volta Ã s aulas
  var timestamp = "domingo, 17 de fevereiro de 2013";
  if (timestamp != '') {
 var timesplit = timestamp.split(",");
 var date_yyyy = timesplit[2];
 var timesplit = timesplit[1].split(" ");
 var date_dd = timesplit[2];
 var date_mmm = timesplit[1].substring(0, 3);
 }
  document.write(date_mmm);document.write(date_dd);
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Depois de nosso merecido descanso, as baterias jÃ¡ estÃ£o recarregadas para que 
2013 seja um ano letivo inesquecÃ-vel! Muito trabalho e muitas alegrias Ã  
vista!!

Voltamos Ã s postagens no nosso blog com um trabalho lindo desenvolvido com o 
9Âº Ano / 2012, e que acreditamos que seja inspirador para esse reinÃ-cio.

Segue a versÃ£o eletrÃ´nica do fotoÃ¡lbum "Pequenas Felicidades na Escola"! 
Apreciem!

 [VÃDEO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 13:02[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-para-o-gremio-estudantil-2013.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
EleiÃ§Ã£o para o GrÃªmio Estudantil - 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EleiÃ§Ã£o para o GrÃªmio Estudantil / 2013
[FOTO]

Vivenciamos uma experiÃªncia muito legal na nossa Escola. O processo eleitoral e
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a posse do novo GrÃªmio da Evangelina!
Vejam as chapas inscritas:

[FOTO]

Acompanhe a votaÃ§Ã£o, com a participaÃ§Ã£o de todos os segmentos!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Com uma Plataforma de AÃ§Ã£o muito elogiada vence a chapa Sheik! ParabÃ©ns!! E 
MÃ£os Ã  obra!!!
[FOTO]

Acompanhe imagens da posse!!
Assistindo a cerimÃ´nia:
[FOTO]

Professora Nina, nossa Diretora Adjunta, lendo a Ata de posse:

[FOTO]

A contribuiÃ§Ã£o fundamental do professor-orientador Alexandre CorrÃªa

[FOTO]

Kethlin, DÃ©bora, LetÃ-cia e Yuri - Integrantes do GrÃªmio Estudantil da 
Evangelina - 2013
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 08:20[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
marechal-hermes-100-anos.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Marechal Hermes - 100 Anos
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 CENTENÃRIO DE MARECHAL HERMES
Nossa escola homenageou lindamente os 100 anos do bairro onde estÃ¡ inserida: 
Marechal Hermes. O PEJA desenvolveu um projeto interdisciplinar belÃ-ssimo 
resgatando sua histÃ³ria...

Aprecie!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Lugar de tantas histÃ³rias, tantas memÃ³rias...
CONTANDO E CANTANDO NOSSO LUGAR!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Marechal em preto e branco - Trabalhos artÃ-sticos maravilhosos!!!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

AS NEGRAS!!
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[FOTO]

Estudantes, professores e equipe pedagÃ³gica do PEJA
[FOTO]

Professora Eliane - Artes PlÃ¡sticas
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Que equipe![FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 09:21[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
peja-na-evangelina.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
PEJA na Evangelina
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Rodas de leitura!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 07:51[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
premiacao.html

Página 2199



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PremiaÃ§Ã£o!
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Enfim chegou o dia da premiaÃ§Ã£o aos estudantes e professores-coordenadores de 
nossa escola, pela segunda colocaÃ§Ã£o no Concurso Tirando a droga de cena - 
2012!

Acompanhe registros desse momento:

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Clique e relembre nossa participaÃ§Ã£o no evento, como a produÃ§Ã£o de vÃ-deos. 
O "Drogas, nem nos bastidores", criado por AlÃ©xia, Andressa, Felipe, JosÃ© 
Matheus e Raul, da turma 1901/2012, foi agraciado com o prÃªmio. ParabÃ©ns!!

 [VÃDEO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 08:55[VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-do-meio-ambiente-agua.html

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 Semana do Meio Ambiente - ÃGUA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Semana do Meio Ambiente
[FOTO]

Essa semana foi de debates, produÃ§Ãµes, apresentaÃ§Ãµes sobre a questÃ£o da 
Ã¡gua!
Na sexta-feira, dia 07, exibimos nossa sessÃ£o Curta Sustentabilidade, com o 

 recorte de temÃ¡tica - A Ãgua!
Assista!

 [VÃDEO]

ExposiÃ§Ã£o de trabalhos[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Agora veja os registros desse dia especial![FOTO]

Representantes da 5Âª CRE e turma 1903
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Professoras Lorena e FÃ¡tima
[FOTO]

[FOTO]

Palavras de nossa Diretora Terezinha Lima
[FOTO]

ParÃ³dias sobre sustentabilidade
[FOTO]

Professora Hila Carla - Ed. FÃ-sica
[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s
11:09

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
evangelina-no-planetario.html
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Evangelina no PlanetÃ¡rio
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cidadania e mÃºsica num lugar belÃ-ssimo!

Na Ãºltima semana visitamos o PlanetÃ¡rio da GÃ¡vea, para participarmos do 
Evento "Construindo a cidadania na escola", em parceria com a Defesa Civil. 
Informativas, divertidas e inspiradoras palestras, permeadas pela excelente "A 
Band With No Name" que nos presenteou com clÃ¡ssicos dos Beatles. Por fim o show
foi a exibiÃ§Ã£o na cÃºpula do PlanetÃ¡rio e as muitas aprendizagens 
proporcionadas pelo acervo do Museu do Universo. Foi incrÃ-vel!
Agora.... AS FOTOS!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Postado por
EM.Evangelina Duarte Batista
Ã s

 06:01[VÃDEO]
 [VÃDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emfa.webnode.com.2010.txt
************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
27/10/2010 00:00

Patrick de Moraes

esse e meu ultimo ano na escola entao vou ficar com sauldades de todos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
22/10/2010 00:00

Mariana
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eu adoro todo os meus professores mais a melhor e gilser sezar te adora 
d+++++++++++

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
21/10/2010 00:00

Andresa

No emfa conheci o melhor professor de história da minha vida ROVANI TE AMO 
ETERNAMENTE !!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
18/10/2010 00:00

Jardel Junior

Meu ano está acabando nesta escola. Vou ficar com saudades... Abraço.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
14/10/2010 12:10

Lucas Duflaer

eu adoro esa escola aim damais meus profesores hervau lusilia migeu comseisao 
giusi susana andreia auvima.

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emfa.webnode.com.2011.txt
************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
23/11/2011 23:17
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EMFA MELHOR ESCOLA DO MUNDO

E-mail: daianecarlas2@hotmail.com                                               
                  
É que pena que o ano está chegando ao fim... Sairei dessa Escola "EMFA", 
maravilhosa, onde  aprendi muitas coisas, onde fis amizades super legais e onde 
conheci Professores que sempre me fizeram "FELIZ" ! Agradeço a DEUS pela vida de
cada Professor (a) que foram instrumentos usados para me ensinar, se não fosse 
por vocês eu não sei...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
23/11/2011 23:16

CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM ANTERIOR

sei o que seria de mim, e eu quero lhe dizer que o EMFA sempre será a minha 
ESCOLA do meu CORAÇÃO ! Vou sentir muitas SAUDADES de todos Aqueles que foram 
meus Professores, em especial aqueles que me dão aula ainda né, na TURMA: 1902 
{MAT: João Carlos, POR: Beatriz, CIE: Marília, GEO: Marcelo, HIS: Rovani, 
TEATRO: Fernando, ED. FÍSICA: Andréia & INGLES: Monica}... *-* Vou sentir muita 
e muita SAUDADES de todos Vocês e também da TURMA: 1902 ! Obrigado por tudo 
mesmo meus melhores PROFESSORES ! Beijos de Daiane Carla !  

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
23/11/2011 23:03

Amor aos professores[a]

Nome: andreluiz E-mail: andreluiz_1999@hotmail.com                              
  
uma coisa que eu entendi muito bem esse ano que os professores sao chatos porque
eles querem o nosso bem nao o nosso mau e eles tambem querem um futuro bom pra 
todos amo muito todos os meus professores miguel 
,mariana,flavia,eliaine,gilse,jane,julio,patricia André Luíz  Turma 1603

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
13/11/2011 21:05
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Mensagem

Meu ultimo ano na escola !! q pena porque se dependece de mim eu ficaria aqui 
por muitos anos, mais por causa do fecem e do curso de musica que são muito bons
. queria eu repetir de ano só pra ficar mais um pouquinho 4 anos passou rapido 
de + sorte para os que vão ficar e para os que vão vir ! espero que possa ver 
todos os fecens, e tomara que no ano que vem eu possa ir assistir . eu já pensei
em tornar professor de musica só para fazer os fecens ai na escola . é muito bom
, já participei dos fecens 4 anos seguidos, quando não era cantando era na 
torcida ou na banda, vou parar por aqui por que o que eu tenho pra falar é muito
mais que isso fico até emocionado ,professor julio...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
13/11/2011 21:01

Mensagem
(continuação da mensagem acima)   adoooooorooooooooo o senhor .... gabriel 
cabral 1903 "2011"

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
20/10/2011 17:23

Emfa a melhor escola de todas
E-mail: thiagofrestylemengao@hotmail.com Assunto: Emfa a melhor escola de toda O
emfa é muito bom tem professores bons aulas boas cursos muito bons tipo 
informatica (professora Jane) musica (professor Julio) e outros. Eu também gosto
muito dos meus professores,Flavia Belo (historia),Jane (matematica),Silvia 
(artes visuais),Gilce (geografia),Monica (ingles),Mariana (ciencias),Eliane 
(português) e Miguel (educação fisica). Outra coisa que eu gosto muito na escola
é o mais educação que é muito bom e as quadras da escolas são muito boas para 
jogar futsal e também tem o canto da escola que todos ficam brincando adoro essa
escola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
20/10/2011 17:11

emfa a melhor escola de todas
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
18/10/2011 19:29

EMFA
Nome: gabriel Cabral E-mail: gabriel_pensador_silva@hotmail.com uma escola 
sensacional, cheia de novidades , adoro estudar no emfa a melhor escola que eu 
ja estudei " cursos " ja fiz quase todos os melhores " canto coral , vilolão, p.
de conjunto E teatro.meus melhores professores foram marilia , manoel, 
fernando,lucilia,rovani,andreia,suzana,gilse,luiz 
miguel,julio,cristina..............  ador0 vcs fuiiiiiiiiii   biel 1903 "2011"

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
18/10/2011 19:25

EU AMO
joaopedroks@hotmail.com para mim   mostrar detalhes 17 ago       Nome: JOAOPEDRO
1701 E-mail: joaopedroks@hotmail.com Mensagem: amo flavia belo professora 
,kkkkkkkkkkkkk

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
18/10/2011 19:15
PROFESSOR ROVANI
nathy-cris13@hotmail.com para mim   mostrar detalhes 29 set       Nome: natallia
cristina 1801 E-mail: nathy-cris13@hotmail.com eu estou muito feliz com a volta 
do prof° rovani ele e o melhor prof° de historia q tem nessa escola eu fico me 
perguntando será q os outros alunos gostam dessa escola como eu? bom si eles 
gostam ou ñ eu ñ sei mais q eu gosto dessa escola eu gosto e muito viu.amo muito
todos os meus professores.muito obrigada á todos os professores q ñ dexistiram 
de mim e pesso q ñ dexiste da turma.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
08/08/2011 13:03

Resposta a Herizete
Obrigada Herizete!!! Saudades da nossa época de Pós! Saudades de você e, de 
todos daquela época. Quanto tempo não nos vemos, não é mesmo? Fiquei feliz por 
sua mensagem.   Mil beijos, amiga querida.   Jane Peralva

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<DATA DA POSTAGEM>
08/08/2011 13:01
Parabenização
Nome: Herizete Staneck E-mail: hstaneck@yahoo.com.br Assunto: Parabenização 
Nome: Herizete Staneck E-mail: hstaneck@yahoo.com.br Olá Escola! Olá Jane! Que 
belo esse site. Vocês estão de parabéns pelos trabalhos desenvolvidos e por 
socializarem conosco suas atividades. Forte abraço. Professora Herizete Staneck 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
31/07/2011 19:34

Amor ao EMFA
  Nome: natallia da 1801 Mensagem: eu moro bem longe da escola + não quero mudar
de escola por que eu amo estudar  no enfa e a melhor escola que eu já estudei.há
amo muito os meus professores.thatiana,rovani,joão 
carlos,marcelo,alvimar,andreia e andré.adoro vocês professores.  

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
31/07/2011 19:33
Ex aluna procura ex colegas de classe
  Nome: Gizele Vidal Bilheo E-mail: nenemegi@yahoo.com.br Mensagem: Gostaria de 
obter os nomes de ex alunos da turma de 1996 + ou-, 7ª série. Através do meu 
nome vocês podem comprovar se estudei do "CIMFA". Sei que no mundo atual fica 
uma certa desconfiança. Quero promover um reencontro entre alunos. Desde já 
agradeço a atenção. Um forte abraço.  

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
31/07/2011 19:28
EMFA
  Nome: Aline E-mail: ali-airesvieira@hotmail.com EMFA,A MELHOR ESCOLA EM QUE JÁ
ESTUDEI,ONDE CONHECI GRANDES AMIGOS,APRENDI MUITOS VALORES E LÓGICO SOFRI 
BASTANTE,TENTANDO ENTENDER AS MATERIAS DADAS PELOS PROFESSORES,PELOS MELHORES Q 
JA TIVE.SAUDADES DOS 3 MELHORES ANOS ESCOLARES DA MINHA VIDA.BEIJOS A TODOS OS 
FUNCIONARIOS E QUE VOCÊS CONTINUEM ACREDITANDO NO QUE FAZEM!!! "Que os vossos 
esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do 
homem foram conquistadas do que parecia impossível." charlie chaplin.  

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<DATA DA POSTAGEM>
18/07/2011 22:50
Amor maior
  Nome: Patricia E-mail: patty.2008@hotmail.com                               
Sou aluna do E.M.F.A a 4 anos e ja amo de Verdade todos os professores sem 
esseção pois a melhorr escola do mundo tbm tem os melhores professores, eu nunca
nunca msm vou esquecer dos melhores momentos com os meus amigos e professores da
E.M.F.A Sandra vc e a melhor bjs Patricia Alves Turma 1904!! E.M.F.A Amor Maior!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
18/07/2011 22:45
Rovani
  Nome: Johnny E-mail: jhonny_spl@hotmail.com.br                                
    os melhores  professores ate hoje  e do emfa  Edmar e rovanii os melhores  
vllw  prof

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
14/07/2011 22:09
Escola
  Nome: Sergio                         E-mail: serginho.1@hotmail.com           
   Essa e a melhor escola de todas e tambem para mim a melhor professora e a de 
artes

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
14/07/2011 21:57
Mensagem
  Nome: Gustavo Henrique Barreto Suisso                                         
     
  Amo minha professora Jane

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
08/07/2011 23:25
Amar
eu amo os professores do enfa mais sempre existe um especial como 
cristina,rovani, gilce, e ate mesmo a nadia amo voces  melhoras para vc rovani

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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<DATA DA POSTAGEM>
31/05/2011 00:00
Suelen Pontes
Fui aluna do colegio de 1996 a 1999 hoje estou com 25 anos e depois de anos pude
ver de uma vez so todos aqueles que foram meus professores durante quatro anos 
de ginasio. Pude ver Baltazar, Ari, Regina, Silvinha, gilse, Alvimar, Ana Paula,
Rovane, Luis Miguel, Mariana e Suzana (com quem eu tenho uma enorme admiraçao) 
entre outros. Estou muito feliz pela oportunidade de ve-los mesmo por foto por 
que hoje meu coração se alegrou de tal forma que so tenho é agradecer pela 
oportunidade de reve-los. A todos vcs um grande beijo e obrigado por tudo!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
24/05/2011 00:00
Cláudia Baima
Sou Coordenadora da Escola Prof. Darcy e quero agradecer a parceria com a 
escola, principalmente ao Prof. Baltazar que, com muita simplicidade e ternura, 
realiza um trabalho de excelência em nossa UE.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
18/05/2011 00:00
João Pedro
de um abraço na nadia ,susana gilse ,e as professora que esta agora 
mariana,eliane,herval,silvinha ,flavia belo ,miguel angelo ,jose carlos ,e meus 
amigos cassio, julio, yago etc

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
18/05/2011 00:00
Verlaine Da Silva Gomes
  Professora Marilucia eu quero te dizer que voce é muito especial para mim eu 
nunca masi esquecerei da sinhora. por que a sinhora foi uma das pessoas mais 
especiais para mim. tambem quero dizer que o trabalho da sinhora é muito 
importante. que deus continue te abencoando e te dando muitas e muitas forcas 
por que nao é facil. mais que deus te der tudo de bom. o banco verde tambem é 
muito especial para que muitas pessoas venha saber para que serve o banco verde.
a fotografia tambem tudo de bom!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
15/05/2011 00:00
sirlana da 1801
estou meio triste esse ano, porque não temos a presença de nossa atiga 
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professora nadia , mais em compensação estou felis por ter ganho um professo 
otimo, igual a ela .

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
15/05/2011 00:00
sirleni medina da turma 1605
  Goistei muito dessa escola meus professores são otimos , beijo professora 
Jane, beijo professor Robson, profesora Diana, professor Ari, professora Andréia
de artes, professora Andréa de educasão fisica, professora Vanessa, BEIJO AMO 
VECÊ

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>  
13/05/2011 00:00
Juliana
professora Ivana eu gostoo mt mt de vc q estou com mt mt saudades bjs

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
13/05/2011 00:00
Luana Gianini
Quero dizer q eu gosto muito dos professores adoro eles , sem eles eu ñ 
conseguiria está até a onde eu estou quero manda um beijo para minha querida 
professora JANE de matemática ........... beijos de luana para todos os 
professores da escola menicipal fernando de azevedo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
13/05/2011 00:00
Glaucya Gomes T:1603
É o meu primeiro ano,mais adorei a escola deis do primeiro dia de aula bjoss 
diretora Tania bjsss prof-Jane?Gilse?Julio?Miguel?Beatriz?Conseição do biscuit e
para a espetora Francisca Y love todos esses que eu coloquei? Dona Tania a 
senhora é uma otima diretora?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
30/04/2011 00:00

Julio Cesar 1701
EU GOSTARIA DE MANDAR UM ABRAÇO PARA AS PROFESSORAS:GILSE, NÁDIA, JANE, SUZANA, 
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SILVINHA, MARIANA.MUITO OBRIGADO POR TUDO QUE VOCÊS ME ENSINARAM. AMO VOCÊS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
27/04/2011 00:00

Sueli Gaspar
OI FADA MADRINHA!!! VC LEMBRA COMO EU ERA UMA EXCELENTE DATILÓGREAFO? TE AMO 
MUITO !!!!!PARABÉNS ATRASADO.......SAUDADES.NÃO ESQUEÇA DIA 02/04/2011 ÀS 10:00 
UM BEIJÃO EM TODOS EM ESPECIAL P/PIU E ROSANGELA,E ALDALÉA E 
ÇÃO.....REGINA.......

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
08/03/2011 00:00

Sinvaldo do Nascimento Souza
Bom dia! Sou professor de História da E.M.10-19-047 Joaquim da Silva Gomes, aqui
da 10ª CRE, atualmente estou readaptado por motivo de saúde. Estou como 
professor representante da CRE junto ao RIOEDUCA da SME. Gostei imensamente do 
SITE DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE AZEVEDO e gostaria de conhecer e conversar 
com o/a/os/as responsáveis pela criação e manutenção do mesmo. Meu telefone é 
3157-8077 casa 9706-7290 celular e 3395-0206, da escola (estou de férias até o 
dia 13 de abril), mas fico à disposição para um encontro ai mesmo na escola. 
Grande abraço, Sinvaldo O meu e-mail é sinvaldo@globo.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
25/02/2011 00:00

Jardel
Estou com saudades da escola... e ainda mais da professora Ivana!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
20/02/2011 00:00

ALMIR BAPTISTA
PROFESSORA GUARA SAUDADES . ALUNO ALMIR BAPTISTA
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<DATA DA POSTAGEM>
26/01/2011 00:00

Débora da 1904
bom eu acho essa escola a melhor que eu ja frequentei, eu apoio os pais que 
escolherem essa escola para matricularem os seus filhos. beijos para todos os 
professores, espetores e diretores: principalmente para dona Cris e meus antigos
preofessores, amo muito vocês e vou sentir muita falta de vocês. beijos e fica 
com Deus!!!!!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emfernandobarataribeiro.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
projeto-politico-pedagogico-valorizando.html
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de fevereiro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Projeto PolÃ-tico Pedagogico - Valorizando o Eu seremos NÃ³s[FOTO]

Semana de Acolhimento - Projeto de Vida
Diversas Atividades foram realizadas.

 vÃ-deos sobre : A PAZ[VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

Acolhendo nossos alunos com palavras de amor e paz iniciamos o ano de 
2012.[FOTO]

Que boa merenda nÃ³s vamos jÃ¡ comer, a fome estÃ¡ chegando, que bem vai nos 
fazer.

[FOTO]

"A ALEGRIA NÃƒO CHEGA APENAS NO ENCONTRO DO ACHADO, MAS FAZ PARTE DO PROCESSO DA
BUSCA. E ENSINAR E APRENDER NÃƒO PODE DAR-SE FORA DA PROCURA, FORA DA BONITEZA E
DA ALEGRIA".Paulo Freire
A turma 1.302 Prof Maria CÃ©lia realizou atividades sobre a necessidade do 
cultivo da PAZ e do AMOR em nossa escola, as crianÃ§as assistiram aos vÃ-deos 
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acima, primeiro com a mÃºsica original de Michael Jackson e depois a versÃ£o em 
portuguÃªs com Roupa Nova.E com a histÃ³ria "O Garotinho Chamado Amor" a turma 
se socializou de forma lÃºdica manifestando atitudes de amor, carinho e amizade 
com os coleguinhas. Ficou combinado assim: todas as vezes que eles ouvissem as 
palavras PAZ, AMOR, GARRA, SORRISO E BEM VINDOS, eles deveriam ter atitudes 
carinhosas com os colegas ficando estabelecido o seguinte critÃ©rio:
PAZ = aperto de mÃ£o
AMOR = um abraÃ§o
GARRA = troca de lugares
SORRISO = gargalhada
BEM-VINDOS = bate palmas
Agora vamos a histÃ³ria:
[FOTO]

O GAROTINHO CHAMADO AMOR
Era uma vez um garotinho chamado AMOR. AMOR sonhava sempre com paz.
Um certo dia sonhou que a vida sÃ³ teria sentido quando ele descobrisse a PAZ e 
foi com GARRA que AMOR saiu a procura da PAZ.
Chegando junto ao colÃ©gio onde estudava encontrou os seus amigos que tinham um 
SORRISO nos lÃ¡bios e foi nesse momento que AMOR comeÃ§ou a perceber que o 
SORRISO dos amigos transmitia a PAZ, pois sentiu ainda que a PAZ existe no 
interior de cada um de nÃ³s, basta saber dar um SORRISO.
E nesse momento, com muita GARRA, a turma gritou bem forte:
- AMOR, AMOR vocÃª encontrou a PAZ que procurava?
AMOR respondeu com muita GARRA:
- Sim. Encontrei a PAZ, pois ela existe em cada um de nÃ³s, basta saber dar um 
sorriso bem bonito.
E sejam todos BEM-VINDOS!

A seguir vamos ver algumas cenas de alegria e descontraÃ§Ã£o das atitudes 
positivas dos alunos.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
E para finalizar os alunos fizeram com muito capricho pinturas para confeccionar
um bonito cartaz. Eles desenharam mundinhos de Paz, fizeram desenhos sobre seus 
sonhos de amor e paz para o ano de 2012.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Assim como a mÃºsica nos ensina sÃ³ oAMORpode mudar o mundo e a forÃ§a daPAZpode
unir todos os povos fazendo a Terra inteira feliz.

DESEJAMOS UM BOM ANO DE TRABALHO A TODOS E QUE DEUS NOS AJUDE SEMPRE!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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aproveitando-data-da-maior-festa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de marÃ§o de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Aproveitando a data da maior festa popular do Brasil, nossa escola comemora o 
carnaval 2012!

Trabalhando um pouco do tema carnaval com nossos alunos.
[FOTO]

LÃ-ngua Portuguesa e Artes- Explorando com os alunos os enredos de algumas 
escolas de samba demonstrando que geralmente eles contam uma histÃ³ria, 
conduzindo nossos alunos a estabelecer relaÃ§Ãµes com o que Ã© dito na mÃºsica e
a realidade.
[FOTO]

O carnaval deve ocupar tambÃ©m as salas de aula e mostrar que a cultura popular 
deve estar no conteÃºdo curricular dos nossos alunos. Nossa escola abordou o 
carnaval de forma divertida e educativa, realizamos assim nosso bailinho e 
desenvolvemos atividades prÃ¡ticas envolvendo arte, lÃ-ngua portuguesa, 
histÃ³ria, mÃºsica e toda a produÃ§Ã£o cultural que acompanha a grande festa 
popular brasileira.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Aspectos histÃ³ricos do carnaval - O carnaval diz muito sobre a histÃ³ria do 
Brasil e da sociedade europeia. Segundo algumas correntes o carnaval teria como 
marco inicial os cultos agrÃ¡rios de povos antigos como os egÃ-pcios, persas, 
fenÃ-cios e gregos. As comemoraÃ§Ãµes marcavam o inÃ-cio da primavera, quando os
povos danÃ§avam ao redor de fogueiras usando mÃ¡scaras e adereÃ§os para a 
garantia de uma boa colheita.Aqui no Brasil a comemoraÃ§Ã£o chegou em meados do 
sÃ©culo XVII e se tornougrande festa popular de massa no sÃ©culo XX.
http://www.brasilescola.com/carnaval/historia-do-carnaval-no-brasil.htm
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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Valorizando a mÃºsica brasileira no carnaval.
Chiquinha Gonzaga, Braguinha (tambÃ©m conhecido como JoÃ£o de Barro), Ary 
Barroso, Noel Rosa, Lamartine Babo, Emilinha Borba, Carmem Miranda e Dalva de 
Oliveira sÃ£o alguns dos mais importantes compositores populares do Brasil do 
sÃ©culo 20. O carnaval Ã© um bom perÃ-odo para apresentar artistas como esses 
Ã s crianÃ§as.

 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conheca-um-pouco-da-historia-do-rio-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 3 de marÃ§o de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 [VÃDEO]

ConheÃ§a um pouco da histÃ³ria do Rio de Janeiro nos sites abaixo:
http://www.almacarioca.com.br/historia.htm
http://www.infoescola.com/rio-de-janeiro/historia-do-rio-de-janeiro/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)

A regiÃ£o que atualmente
ocupa a cidade do Rio de Janeiro foi descoberta no dia 1Âº de janeiro de 1502
por uma expediÃ§Ã£o portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que acreditou ter
chegado Ã  desembocadura de um grande rio, assim, batizou a baÃ-a com o nome de
Rio de Janeiro. Contudo, foram os franceses que primeiro se estabeleceram na
regiÃ£o e competiam com os portugueses no comÃ©rcio madeireiro. Os portugueses
estabeleceram serrarias naquela localidade e, em resposta Ã  ameaÃ§a da 
presenÃ§a
portuguesa, os franceses trouxeram colonos para habitar e explorar o lugar, em 
1555.
Depois de anos de luta os franceses foram expulsos.E no dia 1Âº de marÃ§o de 
1565, EstÃ¡cio de SÃ¡ funda a cidade
de SÃ£o SebastiÃ£o do Rio de Janeiro.
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[FOTO]

Algumas das atividades realizadas pelos alunos em comemoraÃ§Ã£o ao aniversÃ¡rio 
da Cidade Maravilhosa.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Lindo poema que achei na 
Net.http://www.diariodorio.com/poema-sobre-o-rio-de-janeiro/

RIO, porque sou feliz!
Como posso falar de ti cidade paraÃ-so?

Na noite cÃ¡lida de uma cidade que aparenta nÃ£o ter desÃ¢nimos

Descanso minha mente nas pedras do Arpoador,

Contemplo o morro do Vidigal,

De longe ao som do mar,

Parece-me uma jÃ³ia de topÃ¡zios e cristais.

Resplandecendo ao gosto da maresia depositada

Pelas ondas que acariciam vocÃª por inteira.

Ãšnica em suas formas.

Cidade que de tudo tem,

Somente as coisas chatas Ã© que vÃ³s nÃ£o herdastes.

Talvez porque aqui, num passado distante,

Tenha sido o verdadeiro Olimpio.
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Motivo pelo qual, tenha sido criada com tamanho carinho e benevolÃªncia.

Em todos os pontos Ã©s magnÃ-fica.

TÃªm baÃ-a e restinga,

Possui uma linda e grande floresta,

Sobrevivente tenaz entre o seu glamour e entre a sua decadÃªncia,

Entre a sua riqueza e a sua pobreza

Foste engendrada para ser um eterno bebÃª,

Protegida pelas mesmas montanhas que fazem o teu berÃ§o.

Como se nÃ£o bastasse tens um gigante deitado a te guardares.

De todos os pontos ostentas a sua furtiva beleza.

AtÃ© mesmo de dentro da BaÃ-a insiste em ter tudo,

Principalmente o que causa cobiÃ§a a todas as outras grandes como vocÃª.

Seja na Avenida Brasil ou seja na Vieira Souto,

sempre hÃ¡ algo para inebriar o espÃ-rito.

Num botequim qualquer na zona norte afrouxo minha gravata.

e esqueÃ§o os credores numa conversa que nÃ£o tem pretensÃ£o de nada.

Num passeio no alto da boa vista pÃ¡ra meu carro,

Apenas para dar um grito no ar um pouco gÃ©lido.

No alto do SumarÃ© espio a vida de cÃ¡ e de lÃ¡.

Na Barra passeio de bicicleta atÃ© o recreio.

Numa vÃ£ tentativa de captar toda a cidade.

Da pedra da GÃ¡vea tenho o mundo aos meus pÃ©s.

Em Guaratiba delicio-me com pescados e afins.

JÃ¡ no domingo, balburdia no MaracanÃ£,

alegria e tristeza entre os gols do campeonato.

Num feriadÃ£o, escolher entre a serra, as lagoas ou o mar.
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Enfim essa Ã© vocÃª.

Aonde e unicamente ternos e calÃ§Ãµes de banho convivem muito bem em qualquer 
dia mais quente no fim da tarde.

Rio de VerÃ£o, de Janeiro a Janeiro
Abian M. Laginestra

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-15-de-marco-comemoracao-do-dia-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 28 de marÃ§o de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DIA 15 DE MARÃ‡O - COMEMORAÃ‡ÃƒO DO DIA DO CIRCO.

Turma de EI 20 - Professora Cristina[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Turma: 1.302
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O Circo no Brasil
Esta arte que encanta crianÃ§as e adultos surgiu no Brasil no sÃ©culo 
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XIX, com famÃ-lias vindas da Europa. Estas famÃ-lias se manifestavam em 
apresentaÃ§Ãµes teatrais. Os ciganos, vindos tambÃ©m da Europa, 
apresentavam-se ao pÃºblico, desmostrando habilidades como doma de urso e
 cavalos e ilusionismo.As manifestaÃ§Ãµes artÃ-sticas eram de acordo com a 
aceitaÃ§Ã£o do 
pÃºblico, o que nÃ£o agradava, nÃ£o era mais mostrado naquela determinada 
regiÃ£o. Algumas atraÃ§Ãµes foram adaptadas ao estilo brasileiro. O palhaÃ§o
 europeu, por exemplo, era menos falante, usando a mÃ-mica como base, jÃ¡ no 
Brasil, o palhaÃ§o fala muito, utilizando de comÃ©dia 
sorrateira, e tambÃ©m de instrumentos musicais, como o violÃ£o.O pÃºblico 
brasileiro gosta das atraÃ§Ãµes perigosas, como os malabares 
em trapÃ©zios e domadores de animais ferozes. O uso de animais em circo Ã©
 um assunto polÃªmico, pois muitas vezes esses animais sofrem de maus 
tratos.Atualmente, as atraÃ§Ãµes circenses sÃ£o mais modernas e trazem muitas 
novidades tecnolÃ³gicas, exemplo disso Ã© o Cirque du Soleil.
[FOTO]

Pesquise mais sobre o CIRCO.
http://www.brasilcultura.com.br/artes-cenicas/historia-do-circo/
http://www.infoescola.com/artes-cenicas/historia-do-circo/
[FOTO]

Alguns objetivos trabalhados:
. Desenvolver o gosto pelo circo. Conhecer e valorizar os profissionais que 
trabalham no circo.. Despertar o gosto pela arte.. Desenvolver a motricidade e a
criatividade.. Desenvolver e trabalhar noÃ§Ãµes de tamanho e quantidade.
Algumas habilidades trabalhadas:. ExpressÃ£o corporal. Capacidade de atenÃ§Ã£o 
ouvindo historinhas. NoÃ§Ãµes de tamanho e quantidade.
Obs: As habilidades estÃ£o associadas ao saber fazer, aÃ§Ã£o fÃ-sica ou mental 
que indica a capacidade adquirida, como compreender fenÃ´menos, relacionar 
informaÃ§Ãµes, analisar situaÃ§Ãµes-problema, sintetizar, julgar, correlacionar 
e manipular.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-21-de-marco-dia-internacional-da.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de marÃ§o de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIA 21 DE MARÃ‡O - DIA INTERNACIONAL DA SÃNDROME DE DOWN.

http://www.portalsindromededown.com/inclusao_home.php
[FOTO]

A SÃ-ndrome de Down Ã© um acontecimento genÃ©tico natural e universal. Isso quer
dizer que a SÃ-ndrome nÃ£o Ã© resultado da aÃ§Ã£o ou do descuido de mÃ£es ou 
pais, como muitos pensam. E nem Ã© uma doenÃ§a. Ela Ã© causada por um erro na 
divisÃ£o das cÃ©lulas durante a formaÃ§Ã£o do bebÃª (ainda feto). Se cada 700 
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bebÃªs que nascem, um tem SÃ-ndrome de Down. Por isso qualquer mulher, 
independente da raÃ§a ou da classe social pode ter um bebÃª Down.

 conheÃ§a mais sobre a SÃNDROME DE DOWN nos sites abaixo:
http://www.portalsindromededown.com/inclusao_home.phphttp://www.fsdown.org.br/ht
tp://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?393
[FOTO]
[FOTO]

Ser diferente Ã© normal!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-municipal-fernando-barata.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 15 de marÃ§o de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Escola Municipal Fernando Barata Ribeiro todos trabalhando por uma educaÃ§Ã£o de
qualidade.
[FOTO]

O AmanhÃ£ ...Onde estÃ¡?
O AmanhÃ£ estÃ¡: 

Nas mÃ£os de quem trabalha,No olhar de quem zela,Na voz de quem orienta,No 
carinho de quem apÃ³ia,No ideal de quem crÃª num amanhÃ£ melhor.
O AmanhÃ£ estÃ¡:
Em quem sabe que esperar nÃ£o Ã© saberEm quem faz sem esperar a horaEm quem 
ainda acredita quando muitos se acomodaramEm quem transformar as liÃ§Ãµes da 
vida em um ato de puro amorEm quem dÃ¡, sabendo que sÃ³ vai receber muito 
adiante.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

SaÃºde tambÃ©m se aprende na escola, estamos trabalhando Ã  alimentaÃ§Ã£o 
saudÃ¡vel em toda a escola.A Merenda hoje Ã©...
[FOTO]

[FOTO]

Ensinando nossos alunos para que mais tarde quando
 estiverem crescidos escolham ter uma alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel e nutritiva.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura-estamos-iniciando-o.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de marÃ§o de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

SALA DE LEITURA
 Estamos iniciando o projeto "Cuidar para ser feliz", com o objetivo de levar os
alunos, atravÃ©s de prÃ¡ticas diversas, tais como: exposiÃ§Ãµes dialogadas, 
leituras, mÃºsicas, exibiÃ§Ã£o de vÃ-deo etc, a sentirem-se responsÃ¡veis pelo 
seu prÃ³prio bem estar, seja fÃ-sico, mental ou espiritual, observando como isso
influencia no ambiente em que convivem.

[FOTO]

Iniciamos falando sobre a higiene fÃ-sica, de como Ã© importante cuidar do corpo
para que tenhamos saÃºde.
[FOTO]

Todos gostam e se divertem com: "CabeÃ§a, ombro, joelho e pÃ©".
 [VÃDEO]

A professora Julimar, regente de Sala de Leitura com a turminha da Professora 
Angela falando sobre higiene do corpo.[FOTO]

Aqui as crianÃ§as cantam "cabeÃ§a, ombro, joelho e pÃ©", em rÃ-tmo lento e 
acelerado, com o objetivo de diverti-los e levÃ¡-los a prestarem atenÃ§Ã£o ao 
prÃ³prio corpo.[FOTO]

Esse trabalho estÃ¡ sendo desenvolvido com as turmas do 1 ao 5 ano, pela 
professora Julimar, da Sala de leitura e ela pretende estendÃª-lo por vÃ¡rios 
meses, pois o interessante Ã© que a maioria dos alunos envolvidos aprenda a 
cuidar de si e do ambiente escolar estendendo esse comportamento para todos os 
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lugares onde estejam.
[FOTO]

[FOTO]

Bons hÃ¡bitos de higiene, alÃ©m de promoverem a saÃºde, ajudam na prevenÃ§Ã£o de
muitas doenÃ§as infecto-contagiosas, que geralmente sÃ£o encontradas em locais 
inadequados provenientes de baixos padrÃµes de higiene essas doenÃ§as podem ser 
prevenidas, entÃ£o Ã© importante ensinar desde pequeno o conhecimento do corpo e
incentivar o cuidado com ele.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
19-de-abril-dia-do-indio.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 19 de Abril - Dia do Ãndio
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 HistÃ³ria do Dia do Ãndio
 Comemoramos todos os anos, no dia 19 de Abril, o Dia do Ãndio. 

Esta data comemorativa foi criada em 1943 pelo presidente GetÃºlio Vargas, 
atravÃ©s do decreto lei nÃºmero 5.540. Mas porque foi escolhido o 19 de 
abril?Origem da data 
Para entendermos a data, devemos voltar para 1940. 
Neste ano, foi realizado no MÃ©xico, o Primeiro Congresso Indigenista 
Interamericano. AlÃ©m de contar com a participaÃ§Ã£o de diversas autoridades 
governamentais dos paÃ-ses da AmÃ©rica, vÃ¡rios lÃ-deres indÃ-genas deste 
contimente 
foram convidados para participarem das reuniÃµes e decisÃµes. PorÃ©m, os Ã-ndios
nÃ£o 
compareceram nos primeiros dias do evento, pois estavam preocupados e temerosos.

Este comportamento era compreensÃ-vel, pois os Ã-ndios hÃ¡ sÃ©culos estavam 
sendo 
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perseguidos, agredidos e dizimados pelos homens brancos. ApÃ³s algumas reuniÃµes
e reflexÃµes, diversos lÃ-deres indÃ-genas resolveram 
participar, apÃ³s entenderem a importÃ¢ncia daquele momento histÃ³rico. Esta 
participaÃ§Ã£o ocorreu no dia 19 de abril, que depois foi escolhido, no 
continente 

 americano, como o Dia do Ãndio.

Como vivem os Ã-ndios? 
http://www.smartkids.com.br/especiais/dia-do-indio-como-vivem.html

Onde vivem?http://www.smartkids.com.br/especiais/dia-do-indio-onde-vivem.html

Suas armas : http://www.smartkids.com.br/especiais/dia-do-indio-suas-armas.html

Seus 
utensÃ-lios:http://www.smartkids.com.br/especiais/dia-do-indio-utensilios-domest
icos.html

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bairro-educador-1-encontro-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

 BAIRRO EDUCADOR - 1 ENCONTRO DE RESPONSÃVEIS

Pensando na parceria com a comunidade o bairro educador realizou dia 29 de 
marÃ§o de 2012 o 1encontro de responsÃ¡veis. Com a presenÃ§a de alguns 
responsÃ¡veis tratamos de assuntos do interesse da comunidade.

O Projeto Bairro Educador faz parte do Programa Escolas do AmanhÃ£ da SME e tem 
como meta contribuir para a formaÃ§Ã£o integral dos alunos de 1 segmento e 2 
segmento da rede municipal de educaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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O Bairro Educador promove uma maior participaÃ§Ã£o dos pais na vida escolar de 
seu filho.

Por decisÃ£o de todos os presentes ficou acertado que teremos reuniÃµes semanais
com 30 minutos de duraÃ§Ã£o, nossos encontros acontecerÃ¡ Ã s 3feiras, no 
horÃ¡rio de 7:30 Ã s 8:00 horas. Contamos com a presenÃ§a de todos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-2-de-abril-dia-da-conscientizacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 2 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 [VÃDEO]

DIA 2 DE ABRIL - DIA DA CONSCIENTIZAÃ‡ÃƒO DO AUTISMO

O autismo Ã© uma alteraÃ§Ã£o cerebral, uma desordem que compromete o 
desenvolvimento psiconeurolÃ³gico e afeta a capacidade da pessoa se comunicar, 
compreender e falar, afeta seu convivio social.
O autismo infantil Ã© um transtorno do desenvolvimento que manifesta-se antes 
dos 3 anos de idade, e Ã© mais comum em meninos que em meninas e nÃ£o 
necessariamente Ã© acompanhado de retardo mental pois existem casos de crianÃ§as
que apresentam inteligÃªncia e fala intactas.
Existe tambÃ©m o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID) que difere do 
autismo infantil por evidenciar-se somente depois dos 3 anos de idade, 
referir-se a um desenvolvimento anormal e prejudicado e nÃ£o preencher todos os 
critÃ©rio de diagnÃ³stico. O autismo atÃ-pico surge mais freqÃ¼entemente em 
indivÃ-duos com deficiÃªncia mental profunda e em indivÃ-duos com um grave 
transtorno especÃ-fico do desenvolvimento da recepÃ§Ã£o da linguagem.
Por ainda nÃ£o ter uma causa especÃ-fica definida, Ã© chamado de SÃ-ndrome 
(=conjunto de sintomas) e como em qualquer sÃ-ndrome o grau de comprometimento 
pode variar do mais severo ao mais brando e atinge todas as classe sociais, em 
todo o mundo.
Leo Karnner foi o primeiro a classificar o autismo em 1943, logo apÃ³s em 1944 
Hans Asperger pesquisou e classificou a SÃ-ndrome de Asperger, um dos espectros 
mais conhecidos do Autismo.

Leia mais sobre o 
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autismo:http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?44http://www.revistaautismo.com.
br/

 veja o vÃ-deo:[VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=0BPrWIUmolgfeature=fvst
[FOTO]
[FOTO]

Todo 2 de abril comemora-se o Dia Mundial da ConscientizaÃ§Ã£o do Autismo, data 
decretada pela ONU (OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas), desde 2008, pedindo mais
atenÃ§Ã£o ao transtorno do espectro autista (nome "oficial" do autismo), cuja 
incidÃªncia em crianÃ§as Ã© mais comum e maior do que a soma dos casos de AIDS, 
cÃ¢ncer e diabetes juntos. No Brasil estima-se que tenhamos 2 milhÃµes de 
autistas, mais da metada ainda sem diagnÃ³stico.
[FOTO]

 [VÃDEO]

Homenagem do Rio de Janeiro ao "Dia da conscientizaÃ§Ã£o do AUTISMO" , o 
Corcovado fica lindo todo iluminado de azul!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dio-do-trabalho-1-de-maio-o-dia-do.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Dio do Trabalho - 1 de MaioO Dia do Trabalho, comemorado no Brasil e em vÃ¡rias 
partes do mundo em 1Âº de maio, Ã© uma homenagem a uma greve ocorrida na cidade 
de Chicago (EUA) no ano de 1886. A data foi marcada pela reuniÃ£o de milhares de
trabalhadores que reivindicavam a reduÃ§Ã£o da jornada de trabalho de 13 para 8 
horas diÃ¡rias. 
Dias depois, em 4 de maio de 1886, outra manifestaÃ§Ã£o aconteceu em Chicago e 
resultou na morte de policiais e protestantes. O evento tambÃ©m foi um dos 
originÃ¡rios do Dia do Trabalho e ficou conhecido como Revolta de Haymarket. 
TrÃªs anos mais tarde, em 1889, o Congresso Internacional Socialista realizado 
em Paris adotou como resoluÃ§Ã£o a organizaÃ§Ã£o anual, em todo 1Âº de maio, de 
manifestaÃ§Ãµes operÃ¡rias por todo o mundo, em favor da jornada mÃ¡xima de 8 
horas de trabalho. 

 No ano seguinte, milhÃµes de trabalhadores da Alemanha, Ãustria, Hungria, 
BÃ©lgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Holanda, GrÃ£-Bretanha, ItÃ¡lia e 
SuÃ-Ã§a fizeram valer as decisÃµes do Congresso de 1889. O dia 1Âº de maio foi 
marcado por uma greve geral, onde os operÃ¡rios desfilaram pelas ruas de suas 
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cidades para mostrar apoio Ã  causa trabalhista. O dia passou a ser chamado de 
Dia do Trabalho e passava a comprovar o poder de organizaÃ§Ã£o dos trabalhadores
em Ã¢mbito internacional. [FOTO]

ManifestaÃ§Ã£o operÃ¡ria em 1919 no Rio de Janeiro.
Dia do Trabalho no BrasilA chegada dos imigrantes europeus ao Brasil trouxe 
ideias sobre princÃ-pios organizacionais e leis trabalhistas, jÃ¡ implantadas da
Europa. Os operÃ¡rios brasileiros comeÃ§aram a se organizar. Em 1917 aconteceu a
Greve Geral, que parou indÃºstria e comÃ©rcio brasileiros. A classe operÃ¡ria se
fortalecia e, em 1924, o dia 1Âº de maio foi decretado feriado nacional pelo 
presidente Artur Bernardes.
Mesmo tendo sido declarado feriado no Brasil, atÃ© o inÃ-cio da Era Vargas o 1Âº
de maio era considerado um dia de protestos operÃ¡rios, marcado por greves e 
manifestaÃ§Ãµes. A propaganda trabalhista de GetÃºlio Vargas habilmente passou a
escolher a data para anunciar benefÃ-cios aos trabalhadores, transformando-a em 
Dia do Trabalhador. Desta forma, o dia nÃ£o mais era caracterizado apenas por 
protestos, e sim comemorado com desfiles e festas populares, como Ã© atÃ© hoje.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-comemoracao-de-pascoa-diretora.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 9 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 COMEMORAÃ‡ÃƒO DE PÃSCOA

Nossos coelhinhos e coelhinhas ficaram lindos!
[FOTO]

A PÃ¡scoa cristÃ£ celebra a RessurreiÃ§Ã£o de Jesus Cristo. Depois de morrer
 na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu por
 trÃªs dias, atÃ© sua ressurreiÃ§Ã£o. Ã‰ o dia santo mais importante da 
religiÃ£o cristÃ£.

Conhecemos o real significado da PÃ¡scoa.

Ensinamos o respeito e a valorizaÃ§Ã£o dos sÃ-mbolos pascais e trabalhamos o seu
significado[FOTO]
A Diretora Terezinha Marinho e a Professora Marleide com a turma de EI.[FOTO]

Professora Cristina e sua turma de EI[FOTO]

Nossa comemoraÃ§Ã£o de PÃ¡scoa foi possÃ-vel graÃ§as a colaboraÃ§Ã£o de todos: 
direÃ§Ã£o, professores, estagiÃ¡rios, equipe do Mais EducaÃ§Ã£o e todos os 
demais funcionÃ¡rios de nossa escola.

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Professora Silvia arrumando seus alunos para a festa de PÃ¡scoa.[FOTO]

[FOTO]

CÃ¡tia nossa coordenadora do Projeto Mais EducaÃ§Ã£o, mÃ£e colaboradora, amiga 
da escola e grande amiga de todos, dando uma grande ajuda, tornado possÃ-vel a 
realizaÃ§Ã£o do evento.[FOTO]
 O segundo segmento de nossa escola tambÃ©m participou de atividades 
diversificadas e com conteÃºdo pedagÃ³gico.[FOTO]

Aprendizado com filme para o 6, 7, 8 e 9 ano.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-prazer-da-leitura-e-da-escrita.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O Prazer da Leitura e da Escrita
Atividade realizada pela professora Rafaela, com a turma 1.302.
Livro : O JABUTI SABIDO E O MACACO METIDO.Autora: Ana Maria Machado
Objetivos:
. Desenvolver o prazer pela leitura
. Desenvolver habilidades de escrita
. Proporcionar ao aluno sua interpretaÃ§Ã£o da histÃ³ria 
. CriaÃ§Ã£o de desenhos a partir do entendimento da histÃ³ria.

ApÃ³s a leitura da histÃ³ria de Ana Maria Machado, os alunos da turma 1.302 
ficaram empolgados, e se expressaram artÃ-sticamente sobre os personagens e as 
cenas da histÃ³ria, algumas criaÃ§Ãµes textuais tambÃ©m foram realizadas. 
Confira abaixo:[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

Em Jabuti Sabido e Macaco Metido, Ana Maria Machado revisita as 
tradiÃ§Ãµes orais brasileiras.
EstÃ£o presentes na narrativa os jogos de adivinhaÃ§Ã£o, a 
mitologia indÃ-gena e a simbologia dos animais da fauna nativa.

De maneira lÃºdica e alegÃ³rica, 
Ana Maria quebra estereÃ³tipos. Na histÃ³ria, os animais da floresta promovem um

concurso para escolher o mais esperto daquele ambiente. O Ã-ndio curumim Ã©
 convidado para mediar a disputa que inclui desde a anta atÃ© a onÃ§a, que
 sempre se julgou superior aos demais. A grande final reserva uma 
surpresa com o duelo entre o discreto e notoriamente vagaroso jabuti e o
 macaco, famoso pela malandragem.

Leia mais sobre a bibliografia de Ana Maria Machado

http://www.anamariamachado.com/biografia

 <COMENTÃRIOS>
Achei interessante a sua ideia, vou fazer com meus alunos. 
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-municipal-fernando-barataribeiro.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Escola Municipal Fernando Barata
RibeiroBairro Educador e Programa SaÃºde nas
Escolas
[FOTO]
[FOTO]
Projeto Mini Horta
EscolarAtividade: Mini horta escolar
DiÃ¡logo com a fraqueza
da escola:
potencializar um espaÃ§o nÃ£o utilizÃ¡vel Ã s atividades de contra turno.
DiÃ¡logo com uma
fortaleza da escola:
potencialidade na diversidade dos saberes e potencialidade em despertar o
interesse dos alunos.

Objetivo: construir uma mini horta escolar com

Página 2229



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
plantas medicinais, hortaliÃ§as e pequenas trepadeiras, articulando o currÃ-culo
de ciÃªncias com a prÃ¡tica do trabalho em equipe e a prÃ¡tica da cidadania e do
convÃ-vio harmonioso com a natureza.
Materiais necessÃ¡rios: Ã˜2
enxadasÃ˜1
sacheÃ˜1chibancaÃ˜1
ancinhoÃ˜3
regadores
Sementes
indicadas:Ã˜MostardaÃ˜RÃºculaÃ˜QuiaboÃ˜Mandioca
(a maniva)Ã˜MilhoÃ˜Erva
cidreiraÃ˜ConfreiÃ˜Capim
limÃ£oÃ˜CitronelaÃ˜Guaco
Dia 18/05/2012 - Um dia de muito trabalho!
Todos juntos cuidando da terra, fazendo nossa mini horta.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
festa-do-dia-das-maes-de-acordo-com.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FESTA DO DIA DAS MÃƒES
De acordo com nossa proposta do PPP e nosso subprojeto, festejamos o dia das 
mÃ£es com atividades de valorizaÃ§Ã£o do papel da mÃ£e.
[FOTO]

objetivos:
.Reconhecer a importÃ¢ncia da figura da mÃ£e no desenvolvimento do carÃ¡ter 
humano;
 .Proporcionar momentos de reflexÃ£o sobre os diversos contextos familiares;
         Promover e estimular a linguagem oral;
         Estabelecer e ampliar as relaÃ§Ãµes sociais;
         Estimular a afetividade entre as crianÃ§as a as mÃ£es;

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
herois-do-futuro-dia-11-de-maio-firjan.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 21 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
HERÃ“IS DO FUTURO
[FOTO]

Dia 11 de Maio a FIRJAN esteve em nossa escola, para apresentar o Projeto 
HerÃ³is do Futuro para nossos alunos.
O Sistema FIRJAN, por intermÃ©dio do SESI, lanÃ§a HerÃ³is do Futuro, um projeto 
multiplataforma que visa sensibilizar jovens estudantes do Rio para os temas que
serÃ£o debatidos na Rio+20.
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A iniciativa, que engloba um filme em 3D e um jogo virtual,
 estÃ¡ aberta ao pÃºblico do mundo todo. A ideia Ã© atrair os jovens sobre 
as discussÃµes como desenvolvimento sustentÃ¡vel e economia verde, 
principais questÃµes que serÃ£o tratadas na ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas 
no Rio, em junho.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

http://www.heroisdofuturo.com.br/

 [VÃDEO]

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ E. M. Fernando Barata Ribeiro!!!!  Ã‰ com muita alegria que estou seguindo 
o blog de vocÃªs.  Fui aluna desta escola entre 1981 e 1984 e hoje atuo como 
Coordenadora PedagÃ³gica da E. M. Roberto Simonsen na oitava CRE. O trabalho de 
vocÃªs estÃ¡ belÃ-ssimo e merece ser divulgado.  Nossa escola tambÃ©m tem um 
modesto blog:  blogdarobertosimonsen.blogspot.com.br Acessa lÃ¡!!!  Vamos nos 
seguir!!!  Um beijÃ£o a todos e parabÃ©ns!!!
Viviane Lazarini
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
09.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

AE.M. 09.18.042Fernando Barata Ribeiro estÃ¡ ligada naEducopÃ©dia! Temos um 
professorEmbaixador, alunos colaboradores e lindo um mural!
[FOTO]

A foto acima mostra o professorEmbaixador com os alunos colaboradores fazendo o 
mural!
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[FOTO]

 Olhem o mural!

[FOTO]

Alunos da turma 1701 encantados com a EducopÃ©dia na aula de LÃ-ngua Portuguesa!

VocÃª Ã© professor (a) daE.M. 09.18.042Fernando Barata Ribeiro e ainda nÃ£o 
utilizou a EducopÃ©dia? Vamos lÃ¡, use-a!A EducopÃ©dia Ã© um novo meio de
inovar suas aulas! Ela estÃ¡ disponÃ-vel em uma plataforma online, cujas 
atividades
podem tambÃ©m ser exibidas no modo offline, caso baixadas em seu computador ou
no pendrive.LÃ¡, vocÃª encontrarÃ¡ links
de vÃ-deos educativos para assistir no youtube, interpretaÃ§Ã£o de imagens de
vÃ¡rios tipos (grÃ¡ficos, desenhos, sinais de trÃ¢nsito, charges, entre muitos) 
e
a EDUCOTECA com grandes obras da nossa literatura! www.educopedia.com.br

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aluna-beatriz-turma-1601-apos-aula-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 A aluna Beatriz (turma: 1601), apÃ³s a aula de lÃ-ngua portuguesa com o 
professor Lincoln Salles, foi atÃ© a sala de leitura. Ao regressar, exibiu com 
felicidade que foi a primeira a locar o livro "Espelho MÃ¡gico" de MÃ¡rio 
Quintana! Beatriz revelou que gosta muito de ler, incluindo poesias.

 FaÃ§a boa leitura, Beatriz!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-da-professora-andreia-na-aula-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
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quarta-feira, 27 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Alunos da professora Andreia, na aula de matemÃ¡tica, realizaram uma atividade 
lÃºdica sobre o conceito e aplicaÃ§Ã£o de simetria. Eis uma pequena amostra:
[FOTO]

Os alunos aprenderam que a simetria vai alÃ©m de algumas formas puramente 
geomÃ©tricas. Como se pode ver, asimetria pode ser observada em formas vivas!

[FOTO]

Outro trabalho muito interessante a ser destacado Ã© a fÃ³rmula de Bhaskara que 
somente recebe essa nomeaÃ§Ã£o no Brasil! Curioso, nÃ£o?

[FOTO]
[FOTO]

Aprofessora Andreiaaproveitou para mostrar a importÃ¢ncia do uso das regras da 
ABNT no momento de inserir as referÃªncias em um trabalho!

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
A postagem ficou muito boa, espero que nossos alunos as acessem e vejam como Ã© 
importante a participaÃ§Ã£o deles nas atividades escolares.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-25-de-abril-de-2012-planejamento.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dia 25 de abril de 2012
PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES e
CapacitaÃ§Ã£o EDUCOPÃ‰DIA para Professores.

A EducopÃ©dia Ã© uma plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde 
alunos e professores podem acessar atividades autoexplicativas de forma lÃºdica 
e prÃ¡tica, de qualquer lugar e hora.
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Com presenÃ§a da representante do Rioeduca em nossa escola nossa equipe de 
professores tirou dÃºvidas sobre acesso a plataforma rioeduca.net e educopÃ©dia.
Nosso planejamento
[FOTO]

E a representante do Rioeduca.net na 9 CRE - Marcia Cristina Alves, esclarecendo
nossas dÃºvidas.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rio-20.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 4 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Rio de Janeiro, Brasil de 13 a 22 de junho, 2012[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
este-e-o-trabalho-de-ciencias-feito.html
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 7 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Este Ã© o trabalho de ciÃªncias feito pelos alunos das turmas 1701 e 1702 com a 
professora Marta sobre as Exsicatas de HerbÃ¡rio:
[FOTO]
[FOTO]

 A exposiÃ§Ã£o no corredor da escola despertou a curiosidade de toda a 
comunidade escolar. Simplesmente um sucesso!

[FOTO]

A exposiÃ§Ã£o durou aproximadamenteuma semana. Os alunos capricharam na 
execuÃ§Ã£o de seus trabalhos. Olhem que lindas ficaram as amostras! ParabÃ©ns 
aos alunos! ParabÃ©ns professora!

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

SEMANA DE EDUCAÃ‡ÃƒO INFANTIL
Diferentes olhares sobre a educaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro
Workshop e visitas as salas de aulas.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

2 dia
ContaÃ§Ã£o de histÃ³rias[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

3 dia
ExposiÃ§Ã£o das atividades realizadas
e as Ã¡reas de conhecimentos[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

4 dia
Palestra sobre saÃºde da crianÃ§a[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
Palestrante: Rafael (agente de saÃºde)[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

5 dia
Brincadeiras na quadra[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
As brincadeiras foram comandadas pelas mamÃ£es.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Pais e mÃ£es desenvolveram atividades com seus filhos.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

6 dia - CulminÃ¢ncia da Semana de Ed. Infantil[FOTO]
[FOTO]
1 dia

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post_24.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
BAIRRO EDUCADOR E NATURA 
[FOTO]

Um dia de beleza para nossas mÃ£es!
[FOTO]

Dia 17/09/2012O Bairro Educador em aÃ§Ã£o conjunta com a Natura
[FOTO]

Maquiagem e truques de beleza, como realizar uma maquiagem perfeita de acordo 
com sua pele, valorizando seu rosto, olhos, boca e sobrancelhas.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-dia-no-cinema-festival-de-flmes.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
UM DIA NO CINEMA[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Festival de Flmes Infantis no Cinemark,

http://festivaldecinemainfantil.com.br/2011/index.php/filmes/ver/meu-amigo-storm
 [VÃDEO]

SinopseDireÃ§Ã£o: Giacomo CampeottoPaÃ-s: DinamarcaAno: 2009DuraÃ§Ã£o: 90min

Aquele erao amigo que Freddie precisava. Ele tinha o pai, mas nÃ£o queria 
preocupÃ¡-lo com seus problemas. Aos poucos fica claro que Storm nÃ£o era um 
cachorro comum e que assim como Freddie, ele tinha habilidades especiais. Foi um
longo e difÃ-cil caminho atÃ© que os dois pudessem ficar juntos e mostrar tudo o
que eram capazes de fazer.

O Cinema, conhecido como a SÃ©tima Arte, Ã© uma maneira de expressarmos nossas 
idÃ©ias, sensaÃ§Ãµes, opiniÃµes; Ã© um novo jeito de nos conectarmos com outras 
pessoas e com o mundo ao nosso redor.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bullying-to-fora-bullying-to-fora-sendo.html
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 16 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Bullying, TÃ´ Fora!

Bullying, TÃ´ ForapeÃ§a teatral encenada para alunos de 8 a 16 anos. Com um 
repertÃ³rio de textos teatrais sobre diversos temas relacionados ao universo do 
estudante.

[FOTO]
[FOTO]
De acordo com Ivanovich, Ã© na faixa de 9 a 10 anos, a chamada 
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prÃ©-adolescÃªncia, que a escola precisa trabalhar mais a questÃ£o da crÃ-tica e
autocrÃ-tica, da observaÃ§Ã£o e do respeito ao outro. A escola, no Brasil, Ã© 
muito informativa. Passa muita informaÃ§Ã£o para os alunos, mas pouco espÃ-rito 
crÃ-tico. Com um olhar mais humanista, vamos chegar ao ensino mÃ©dio com uma 
garotada melhor, com um convÃ-vio melhor.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-11102012-comemoramos-o-dia-das.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
FESTA DO DIA DAS CRIANÃ‡AS

Dia 11/10/2012 Comemoramos o dia das crianÃ§as com nossa Festa das 
Torcidas.[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-mil-ideias.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Projeto: " Mil idÃ©ias...Um livro ".

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-realizacao-de-nossa-maratona-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A realizaÃ§Ã£o de nossa MARATONA DE HISTÃ“RIA foi realizada com contaÃ§Ã£o de 
histÃ³ria e dramatizaÃ§Ã£o para alunos do 1 segmento.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

Os alunos do 2 segmento assistiram filme da obra de Jorge Amado CapitÃ£es de 
Areia.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-valor-de-ser-educador-ser-transmissor.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 19 de novembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O VALOR DE SER EDUCADORSer transmissor de verdades,
De inverdades...
Ser cultivador de amor,
De amizades.
Ser convicto de acertos,
De erros.
Ser construtor de seres,
De vidas.
Ser edificador.
Movido por impulsos, por razÃ£o, por emoÃ§Ã£o.
De sentimentos profundos,
Que carrega no peito o orgulho de educar.
Que armazena o conhecer,
Que guarda no coraÃ§Ã£o, o pesar
De valores essenciais
Para a felicidade dos seus.
Ser conquistador de almas.
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Ser lutador,
Que enfrenta agruras,
Mas prossegue, vai adiante realizando sonhos,
Buscando se auto-realizar,
Atingir sua plenitude humana.
Possuidor de potencialidades.
Da fraqueza, sempre surge a forÃ§a
Fazendo-o guerreiro.
Ser de incalculÃ¡vel sabedoria,
Pois o valor da sabedoria Ã© melhor que o de rubis.
Ã‰...
Esse Ã© o valor de ser educador.

Nossa comemoraÃ§Ã£o do dia dos professores e dia do funcionÃ¡rio pÃºblico, foi 
realizada com muita animaÃ§Ã£o, tudo preparado com carinho e alegria.
[FOTO]
Com atividades pedagÃ³gicas que preparam nossos professores para o aprimoramento
de suas prÃ¡ticas educativas.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emfernandobarataribeiro.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
blog-post.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-poesia-14-de-marco-para-sempre.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 15 de marÃ§o de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia da Poesia 14 de MarÃ§o
[FOTO]

JosÃ©

E agora, JosÃ©?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, JosÃ©?
e agora, VocÃª?
VocÃª que Ã© sem nome,
que zomba dos outros,
VocÃª que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, JosÃ©?

EstÃ¡ sem mulher,
estÃ¡ sem discurso,
estÃ¡ sem carinho,
jÃ¡ nÃ£o pode beber,
jÃ¡ nÃ£o pode fumar,
cuspir jÃ¡ nÃ£o pode,
a noite esfriou,
o dia nÃ£o veio,
o bonde nÃ£o veio,
o riso nÃ£o veio,
nÃ£o veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, JosÃ©?
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E agora, JosÃ©?
sua doce palavra,
seu instante de febre,
sua gula e jejum,
sua biblioteca,
sua lavra de ouro,
seu terno de vidro,
sua incoerÃªncia,
seu Ã³dio, - e agora?

Com a chave na mÃ£o
quer abrir a porta,
nÃ£o existe porta;
quer morrer no mar,
mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas nÃ£o hÃ¡ mais.
JosÃ©, e agora?

Se vocÃª gritasse,
se vocÃª gemesse,
se vocÃª tocasse,
a valsa vienense,
se vocÃª dormisse,
se vocÃª cansasse,
se vocÃª morresse...
Mas vocÃª nÃ£o morre,
vocÃª Ã© duro, JosÃ©!

Sozinho no escuro
qual bicho-do-mato,
sem teogonia,
sem parede nua
para se encostar,
sem cavalo preto
que fuja do galope,
vocÃª marcha, JosÃ©!
JosÃ©, para onde?

Carlos Drummond de Andrade[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-dia-decidadania-em-movimento.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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UM DIA DE
CIDADANIA EM MOVIMENTOCidadania
significa o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadÃ£o, o indivÃ-duo
estÃ¡ sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive.Fizemos em nossa
escola um dia
diferenciado com atividades voltadas para os direitos e deveres de cada um.

[FOTO]

Escola Municipal Fernando Barata Ribeiro trabalhando para ajudar cada crianÃ§a 
cada jovem a descobrir-se como agente de construÃ§Ã£o da histÃ³ria como ser 
polÃ-tico, social e cidadÃ£o. Nossa escola trabalha acreditando em 
transformaÃ§Ãµes que promovam o bem-estar de toda uma comunidade, pois Ã© 
aprendendo na escola valores que se formam cidadÃ£os trabalhadores e 
construtores de um futuro mais digno para o nosso municÃ-pio e para o nosso 
paÃ-s.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

A educaÃ§Ã£o Ã© a Ãºnica arma capaz de mudar o destino do nosso paÃ-s.
[FOTO]

[FOTO]

A principal meta da educaÃ§Ã£o Ã© criar homens que sejam capazes de fazer coisas
novas. (Jean Piaget)
Leia mais 
em:http://www.webartigos.com/artigos/frases-reflexivas-a-cidadania/73341/#ixzz2Q
US0VE00

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-mostra-de-trabalhos-dos-programas.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 20 de junho de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
I MOSTRA DE TRABALHOS DOS PROGRAMASMAIS EDUCAÃ‡ÃƒO E ESCOLA ABERTA
Realizada no dia 19/06/2013,no Teatro de
Arena Elza Osborne,emCampo Grande -
RJ
O Evento foi um sucesso, nossos alunos apresentaram trabalhos desenvolvidos na 
oficina de Pintura. Nesse foi utilizado, desde recortes de jornal e papel, atÃ© 
pintura em dobraduras(origami).[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
programa-mais-educacao.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMA MAIS EDUCAÃ‡ÃƒO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Atividade da Oficina de Pintura para o Dia das MÃ£es
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emgarcez.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o de um de nossos projetos 
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educar-e-crescer-e-crescer-e-viver.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

" Educar Ã© crescer. E crescer Ã© viver. EducaÃ§Ã£o Ã© assim, vida no sentido 
mais autÃªntico da palavra".

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-luiz-cesar-sayao-garcez.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
E.M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez:
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
E.M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez:

"HÃ¡ escolas que sÃ£o asas. Existem para dar aos pÃ¡ssaros coragem para voar!"
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nao-se-pode-falar-de-educacao-sem-amor.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"NÃ£o se pode falar de educaÃ§Ã£o sem amor".

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-prova-da-olimpiada-de-matematica.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa prova da OlimpÃ-ada de MatemÃ¡tica acontecerÃ¡ dia 17/08.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Estamos nos preparando para a OlimpÃ-ada de MatemÃ¡tica.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis.html
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 <TÃTULO>

               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis:

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No Ãºltimo sÃ¡bado, dia 06 de agosto, tivemos a nossa reuniÃ£o de responsÃ¡veis 
com a presenÃ§a de muitos pais. A parceria famÃ-lia x escola Ã© importante para 
o crescimento de nossos alunos.

Agradecemos a presenÃ§a de todos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
torneio-de-futebol.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Torneio de Futebol

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Hoje, dia 10 de agosto de 2011, estÃ¡ acontecendo o nosso "Torneio de Futebol" 
feminino e masculino.

Os alunos estÃ£o muito animados!
[FOTO]
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emgarcez.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
atencao-alunos-educadores-e.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AtenÃ§Ã£o! Alunos, Educadores e FuncionÃ¡rios

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 I Concurso de IlustraÃ§Ãµes Rioeduca 

No Concurso de IlustraÃ§Ãµes Rioeduca todos podem participar e concorrer a um 
Ipad!
A  Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o, a Subsecretaria de Novas Tecnologias  
Educacionais e o Portal Rioeduca.net promovem o I Concurso de  IlustraÃ§Ãµes 
Rioeduca, nas modalidades aluno, educador e ilustrador.  O I Concurso de 
IlustraÃ§Ãµes Rioeduca tem como objetivo estimular a  produÃ§Ã£o artÃ-stica de 
nossos(as) alunos, educadores(as) da rede e  ilustradores diversos 
(funcionÃ¡rios(as) ou nÃ£o de nossas escolas).Para  participar, os(as) 
interessados(as) de qualquer modalidade deverÃ£o  enviar um cartaz ilustrativo 
temÃ¡tico sobre um destes projetos: Escola  3.0, Rioeduca, EducopÃ©dia, 
Educoteca ou Educomundo.Ao final do Concurso, quinze felizes ganhadores serÃ£o 
contemplados com um Ipad!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
calendario-das-provas-bimestrais.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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CalendÃ¡rio das Provas Bimestrais

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
1 Bimestre[FOTO]
18 de abril - LÃ-ngua Portuguesa19 de abril - MatemÃ¡tica20 de abril - 
CiÃªncias9 a 24 de abril - RedaÃ§Ã£o 

AtenÃ§Ã£o!

2 Bimestre

- 03 de julho - ProduÃ§Ã£o Textual (2Âº ao 9Âº Ano)
- 04 de julho - LÃ-ngua Portuguesa - Leitura (2Âº ao 9Âº Ano)- 05 de julho - 
MatemÃ¡tica (2Âº ao 9Âº Ano)- 06 de julho - CiÃªncias (4Âº ao 9Âº Ano)
1Âº Ano:LÃ-ngua Portuguesa - Leitura - 04 de julhoAlfabetizaÃ§Ã£o Escrita - 6 de
julho
2Âº e 3Âº Anos: AlfabetizaÃ§Ã£o Escrita - 6 de julho

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-amigos-da-escola.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 22 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Amigos da escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia temÃ¡tico dos Amigos da Escola

A proposta para este dia era trabalhar o valor da leitura.Todos desenvolveram 
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trabalhos relacionados ao tema.
[FOTO]

Na sala de recursos, a professora Roberta utilizou
o cantinho da leitura.[FOTO]
O aluno Diego (deficiente visual) leu uma bela histÃ³ria:"A felicidade das 
borboletas"[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Os alunos realizaram atividades comdiversos livros de histÃ³rias!
[FOTO]

[FOTO]

 A EducaÃ§Ã£o Infantil ouviu "Os 3 Porquinhos "
Com o recurso do avental contador de histÃ³rias[FOTO]

[FOTO]

Alunos do 7Âº ano, contaram histÃ³rias para as crianÃ§as na quadra da escola e a
EducaÃ§Ã£oInfantil e o 1Âº ano participaram bastante...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O 2Âº ano tambÃ©m contou histÃ³ria e fizeram a dobradura do sapo.Adoraram contar
a histÃ³ria com o microfone daProfessora Sandra.
[FOTO]
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[FOTO]

O 3Âº e o 4Âº anos participaram do teatro de fantoches no auditÃ³rio.
[FOTO]

O 3Âº ano da Professora Marseille trabalhou com a histÃ³ria"Os 3 
Porquinhos " e confeccionou dedoches dos personagens. [FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O 2Âº ano da Professora Ã‚ngela dramatizou a histÃ³ria econfeccionou lindas 
borboletas brilhantes , como na histÃ³ria.[FOTO]
[FOTO]

O 3Âº ano da Professora JuÃ§ara fez roda de leitura.
[FOTO]
A turma do Projeto Realfa da Professora Andreia trabalhou a histÃ³ria e a 
mÃºsica da barata.Reproduziram e confeccionaram os personagens com recorte e 
colagem.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O 5Âº ano da Professora TÃ¢nia, trabalhou com o livro AmazÃ´nia e como atividade
confeccionou um livro de dobradura com a histÃ³ria.[FOTO]
[FOTO]

As atividades foram ricas e prazerosas e teve um grande envolvimento por parte 
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dos alunos motivados pelos professores.
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
compartilhamos-nossa-atividade-de.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Por um futuro + verde

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Compartilhamos nossa atividade de Plantio de uma muda de Ã¡rvore.Esta iniciativa
faz parte do projeto da Prefeitura do Rio em parceria com a CEDAE, POR UM 
FUTURO+ VERDE

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
visita-ao-espaco-humanidade-2012-de.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 24 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

VISITA AO ESPAÃ‡O HUMANIDADE 2012
 De olho na Rio + 20EspaÃ§o humanidade 2012[VÃDEO]

View more presentations from monica0410023.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
torneio-do-projeto-gibi-19062012.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 4 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

TORNEIO DO PROJETO GIBI
19/06/2012 [FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
outubro-mais-um-mes-que-se-encerra.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
OUTUBRO: Mais um mÃªs que se encerra...
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
A equipe da Luiz CÃ©sar estÃ¡ de parabÃ©ns!! Mais um trabalho lindo e realizado 
com muita dedicaÃ§Ã£o e carinho.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-diretor-escolar.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Dia do Diretor Escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A postagem de hoje Ã© parahomenagearas nossas diretorasSimone Menezes e MÃ´nica 
Voigtel.
[FOTO]

SÃ¡bio Ã© aquele que permite descobrir;
que reconhece a importÃ¢ncia de aprender o novo, que abre seu coraÃ§Ã£o para 
sentir e ouvir...
SÃ¡bio Ã© aquele que permanece em silÃªncio, observando os passos da mente, as 
fragrÃ¢ncias, os lugares escondidos dentro do seu ser...
SÃ¡bio Ã© aquele que ouve antes de falar,que sorri antes de chorar,que permanece
quieto para sentiro frescor da noite em seu interior.
SÃ¡bio Ã© aquele que diz sim para a vida,que desperta o amor em si e em seu 
semelhante, na intenÃ§Ã£o de criar um mundo melhor a todos nÃ³s.
SÃ¡bio Ã© aquele que ama seu irmÃ£o que vÃª,Como ama a Deus que nÃ£o vÃª.
SÃ¡bio Ã© aquele que vive e sabe viver!(Autor Desconhecido)
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 10 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sala de Leitura 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

"Leitura, antes de mais nada Ã© estÃ-mulo, Ã© exemplo."Ruth Rocha
A professora Shirley Lopes, reponsÃ¡vel pela Sala de Leitura no turno da manhÃ£,
realizou um trabalho de dobraduras e colagens com as turmas do 1Âº segmento, 
utilizando diferentes histÃ³rias e cantigas de roda.
Os alunos gostaram muito!!!
Vamos dar uma olhadinha no resultado deste excelente trabalho:
[FOTO]

LINDA ROSA JUVENIL
[FOTO]
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MARCHA SOLDADO
[FOTO]
GATO XADREZ
[FOTO]
[FOTO]
SE EU FOSSE UM PEIXINHO
[FOTO]
EM BUSCA DE AVENTURAS
[FOTO]

VOCÃŠ TEM MEDO DE QUÃŠ?

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vem-que-esta-chegando-o-natal.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 30 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vem, que estÃ¡ chegando o natal!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Vem chegando o natal para anunciar mais um mÃªs animado em nossa 
escola!!Aconteceu em nossa escola a confraternizaÃ§Ã£o entre alunos e 
professores do primeiro segmento, um momento alegre e animado para comemorar os 
bons momentos de 2012. 

[FOTO]
[FOTO]

A decoraÃ§Ã£o foi planejada com muito carinho pelas professoras!

[FOTO]
[FOTO]
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Com bolos, salgadinhos, docinhos e refrigerantes para tornar esse momento muito 
mais delicioso.
[FOTO]
Alunos do 5Âº ano com a Professora Marlene.
[FOTO]
Alunos festejando com as professoras Shirley e Angela.
[FOTO]
Turminha da Professora Alzenate.

[FOTO]
Professora Jussimara comemorando com seus alunos.
[FOTO]
A professora Carmem com seus alunos.
[FOTO]
O Agente Educador Marcelo tambÃ©m participou da confraternizaÃ§Ã£o.

[FOTO]
[FOTO]

Turma da Professora Roberta: Alegria total!!

[FOTO]
Turma do 5Âº ano com a Professora Mariana.
[FOTO]
 O Projeto da Professora Marisa. 

[FOTO]
[FOTO]

O 3Âº ano da Professora Marseillepartilhando na hora de comer.

[FOTO]
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Os alunos do Projeto com a professora AndrÃ©a.

ParabÃ©ns Equipe Luiz CÃ©sar!

Esse trabalho Ã© resultado do compromisso dessa equipe com o futuro dos nossos 
alunos e de acreditarem que eles merecem o melhor!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
agenda-21-escolar-formando-elos-de.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 1 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Agenda 21 Escolar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O que Ã© uma Agenda 21?Agenda 21 Ã© um documento que foi
apresentado na ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento. Em 1992 aconteceu a RIO 92 no Rio de
Janeiro, quando a Agenda 21 foi criada.Os 179paÃ-ses
participantes assinaram a Agenda 21 Global que foi dividida em
diversos grupos:  Agenda 21 do idoso, da juventude,
comunitÃ¡ria, empresarial, escolar... entre outras.A Agenda 21 Escolar tem como 
foco a realidade
da escola e da comunidade local que ela estÃ¡ inserida.

Desta forma, em julho de 2011 a nossa escola comeÃ§ou a desenvolver a Agenda 21 
Escolar com a participaÃ§Ã£o de alunos, professores, funcionÃ¡rios e 
comunidade. O projeto recebeu a certificaÃ§Ã£o em outubro de 2012 na UERJ. 
Durante todo o desenvolvimento do projeto aconteceram dinÃ¢micas, oficinas, 
palestras, debates e atividades do Programa EducaÃ§Ã£o Ambiental e Agenda
  21 Escolar: Formando Elos de Cidadania
Vamos relembrar alguns momentos do Projeto:
[FOTO]
Mostra Final 2011/2012 do curso de formaÃ§Ã£o continuada na UERJ.
[FOTO]
[FOTO]
CertificaÃ§Ã£o do curso durante a Mostra Final na UERJ.
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[FOTO]
Cursistas na UERJ se preparando para desenvolvero Programa de EducaÃ§Ã£o 
Ambiental nas escolas.

[FOTO]
Palestra sobre o tema.

[FOTO]
Os alunos debatendo sobre o tema para a construÃ§Ã£o da Agenda 21 Escolar.

[FOTO]
Confeccionando o Jornal Mural para mobilizar a escola e a comunidade.
[FOTO]
Alunos acessando a plataforma do curso.

[FOTO]
DinÃ¢mica durante as oficinas.

[FOTO]
Mostra do curso ambiental Agenda 21 
escolar na UERJ.

[FOTO]
ApresentaÃ§Ã£o sobre a Agenda 21 Escolar na UERJ.

[FOTO]
Logo da Agenda 21 Escolar da nossa escola.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boas-festas.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 24 de dezembro de 2012

Página 2266



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Boas Festas!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Desejamos a todos os alunos, funcionÃ¡rios e professores umFeliz Natal e um 2013
cheio de realizaÃ§Ãµes!!
[FOTO]

Com carinho, Equipe Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formatura-de-agentes-da-defesa-civil.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Formatura de Agentes da Defesa Civil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aconteceu, no Centro de ConvenÃ§Ãµes SulamÃ©rica, a Formatura de Agentes da 
Defesa Civil. O nossos alunos do 5Âº ano participaram do evento acompanhados 
pela Professora Marlene Machado, pelo Professor Roberto Freitas e pela Diretora 
Simone Menezes.
Todos estavam empolgados e animados com o evento!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-do-9-ano.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio do 9Âº ano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Como o 9Âº ano Ã© o Ãºltimo do Ensino Fundamental, Ã© muito importante que este 
ano esteja repleto de agradÃ¡veis e inesquecÃ-veis momentos.No dia 04 de 
dezembro, os alunos das turmas 1901, 1902 e 1903 foram passear no Jardim 
BotÃ¢nico do Rio de Janeiro acompanhados pelas professoras Ivana e ValÃ©ria e 
pelos agentes educadores Marcos eMarcelo.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Com certeza,foi um dia que vai ficar na memÃ³ria de cada um...
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-gibi.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto GIBI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A equipe de Basquete de nossa escola foi no dia 05 de dezembro jogar no GinÃ¡sio
da Faculdade de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica da UFRJ. Os alunos do PROJETO GIBI, que Ã© 
orientado pelo Professor Cleber, foram premiados pelo seu brilhante 
desempenho.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ParabÃ©ns a todos!!
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emgarcez.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
aproveite-as-ferias.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aproveite as fÃ©rias!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Para que possamos aproveitar bem as fÃ©rias podemos seguir 20 dicas para que as 
fÃ©rias sejam mais felizes:
Elogie trÃªs pessoas por dia.Assista ao nascer do Sol.Tenha um aperto de mÃ£o 
firme.Olhe as pessoas nos olhos.Jamais prive uma pessoa de esperanÃ§a, pode ser 
que ela sÃ³ tenha isso.Gaste menos do que vocÃª ganha.Saiba perdoar a si e aos 
outros.Aprenda trÃªs piadas boas, mas inocentes.Devolva tudo que pedir 
emprestado.Trate a todos que vocÃª conhece assim como gostaria de ser 
tratado.NÃ£o reze pedindo coisas, agradeÃ§a a dÃ¡diva da vida.Saiba grandes 
segredos.NÃ£o tome nenhuma atitude enquanto estiver zangado.ReconheÃ§a seus 
erros.Sorria, nÃ£o custa nada, Ã© totalmente de graÃ§a.FaÃ§a novos amigos e 
cultive os antigos.DÃª as pessoas segunda chance.Cante no chuveiro.DÃª o melhor 
de si.FaÃ§a de cada momento uma grande alegria.SÃ£o dicas simples que estÃ¡ ao 
alcance de todos!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
2805-dia-do-brincar.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

28/05 Dia Internacional do  Brincar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Dia 28 de maio serÃ¡ comemorado o Dia Internacional do Brincar. Essa 
comemoraÃ§Ã£o teve inÃ-cio na Europa e atualmente acontece em diferentes 
paÃ-ses.

[FOTO]

O brincar Ã©, por excelÃªncia, o canal de interaÃ§Ã£o da crianÃ§a com o mundo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aviso-para-comunidade-escolar.html

 <TÃTULO>
               E. M. Luiz CÃ©sar SayÃ£o Garcez
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AVISO PARA COMUNIDADE ESCOLAR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GostarÃ-amos de comunicar que as turmas cujos professores NÃƒO aderiram Ã  GREVE
estÃ£o tendo aula normal.Nos colocamos Ã  disposiÃ§Ã£o para maiores 
esclarecimentos.Telefone da Escola: 38853370.
Att, DireÃ§Ã£o.

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emgeorgpfisterer.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
escola-municipal-georg-pfisterer.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Georg Pfisterer
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escola Municipal Georg Pfisterer: CompetiÃ§Ã£o de atletismo do 6 ano

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A E.M. Georg Pfisterer organizou no dia 27/04 uma competiÃ§Ã£o de atletismo para
os alunos do 6 ano contemplando os conteÃºdos do 1 bimestre. A competiÃ§Ã£o foi 
um grande sucesso e contou com a participÃ§Ã£o dos professores Rafael, ClaÃºdia 
Dias, Camila e Simone de educaÃ§Ã£o fÃ-sica, alÃ©m dos professoresde outras 
disciplinasClaudia AndrÃ©a, AntÃ´nio Carlos, Isabel, JosÃ© Claudio entre outros.
TambÃ©m foi convidado para participar a turma 8901 ( projeto autonomia carioca) 
da professora Ana Beatriz.

A primeira atividade do dia foi assistir no auditÃ³rio o vÃ-deoAtletismo na 
Jamaicado programa Sportv Reporter. Ao final do vÃ-deoconversamos sobre 
atletismo e as aulas de educaÃ§Ã£o fÃ-sica da escola.

No segundo momento fomos para a quadra e antes de comeÃ§armos a competiÃ§Ã£o 
cantamos o Hino Nacional. As provas de atletismo disputadas, tanto no masculino 
quanto no feminino, foram:

1 - 100 metros (corrida de um lado da quadra ao outro)

2 - 200 metros (corrida de ida e volta na quadra)

3 - 110m com barreira (de um lado ao outro da quadra pulando 3 barreiras feitas 
com barbante)

4 - 400 metros (1 volta ao redor da quadra)

5 - Maratona (correr ao redor da quadra por 3 minutos)

Muitos alunos participaram e a festa foi muito bonita. As professoras Nila e 
Helena compraram balÃµes e cada turma tinha uma cor na torcida. O professor 
Nelmo tambÃ©m contribuiu tirando fotos do evento.

Os alunos do do projeto autonomia carioca foram nossos juÃ-zes e se dedicaram 
muito, estando todos de parabÃ©ns.

A PremiaÃ§Ã£o ocorreu no dia 07/05 com a presenÃ§a de todas as turmas de 6 ano.

Fotos do evento:
[FOTO]
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[FOTO]

Campeonato de atletismo PremiaÃ§Ã£o: medalha e livro

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emgetuliovargas.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
escola-municipal-getulio-vargas-uma.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de maio de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Escola Municipal GetÃºlio Vargas: uma escola cidadÃ£, democrÃ¡tica e de 
qualidade, servindo de referencial para nossa comunidade!
A escola GetÃºlio Vargas estÃ¡ situada no centro do bairro de Bangu. Ã‰ uma 
escola que atende do 1Âº ao 9Âº ano, alÃ©m de Classes Especiais de Surdos e DI ,
Projetos como Autonomia Carioca, Se Liga, Acelera, FÃ³rmula da VitÃ³ria e Alfa e
Beto.
Neste espaÃ§o queremos registrar nossas muitas atividades e dividir com vocÃªs o
prazer de aprender todos os dias!

Sejam bem vindos!

Aqui a gente estuda,

Aprende,

Binca, 

Faz novos amigos, 

Divide emoÃ§Ãµes ...

Nessa escola a gente Ã© feliz !

...
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 <COMENTÃRIOS>

Nossa! Como Ã© emocionante ver o Blog de nossa querida escola!!!!! ParabÃ©ns a 
aluna Sylvia, da turma 1901, que tornou este desejo possÃ-vel!
Agora quero ver todo mundo comentando, hein?!

 <COMENTÃRIOS>
eu to adoro participa da autonomia carioca projeto muito bom e legal...
adorei beijos getulio  vargas!

 <COMENTÃRIOS>
 Nessa escola a gente Ã© feliz! 
Como fui feliz nessa escola.

 <COMENTÃRIOS>
ADOREI ESTE BLOG!!!
ESPERO QUE TENHA FOTOS DA GALERA ANTIGA TBM...
UM SUPER BEIJO DO EX-ALUNO JONAS CORREIA DOS SANTOS (O LOIRINHO QUERIDO DA BETE)

BJS
 <COMENTÃRIOS>

 Nessa escola a gente Ã© feliz! 
e como fui, do C.A ate a 8Âº serie ( 9Âº ano ), conheci muitos amigos, tive 
carinhos de muitos professores, diretoras, inspetoras e etc .. aprendi muita 
coisa, e sou grata a tudo que passei na grande GetÃºlio Vargas =)

 <COMENTÃRIOS>
 EU SINCERAMENTE JÃ ESTOU COM SAUDADES...MEU FILHO DAVID TERMINA O 9Âº ANO AGORA 

NO FIM DO ANO...SE DEUS QUISER...E QUERO AGRADECER A DEDICAÃ‡ÃƒO E O APOIO QUE 
 SEMPRE ENCONTRAMOS NESSA ESCOLA...POR PARTE DE TODOS OS FUNCIONÃRIOS...A 

DIRETORA BETH QUERO DIZER...QUE PARA MIM ELA Ã‰ UM EXEMPLO DE MÃƒE SIM...MÃƒE DE
 MILHARES DE BRASILEIRINHOS QUE AJUDOU A EDUCAR...POIS EDUCAÃ‡ÃƒO SE TRÃS DE 

 CASA...MAIS SE COMPLETA NA ESCOLA...SEM O APOIO DA ESCOLA...FICA DIFÃCIL EDUCAR 
UM FILHO...QUE DEUS CONTINUE ABENÃ‡OANDO A TODOS...VOCÃŠS SÃƒO ESPECIAIS PARA 
NÃ“S...BJS.

 <COMENTÃRIOS>
SAUDADES DA MINHA Ã‰POCA. COM A DIREÃ‡ÃƒO DE ELISABETE RIBAS

- Ex-aluno: Marcelo de souza.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hoje-dia-12-de-maio-conselho-de-classe.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 31 de agosto de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Hoje, dia 12 de maio,nosso Conselho de Classe teve inÃ-cio com uma dinÃ¢mica 
diferente! Fomos apresentados a uma nova "aluna"... Elaveio ao COC e sua 
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funÃ§Ã£o era ouvir o que cada professor diria a ela logo que a vissem entrar na 
sala de aula...NÃ³s trabalhamoso valor da afetividade no desenvolvimento 
educacional.
"NÃ£ohÃ¡ educaÃ§Ã£o sem amor!"Paulo Freire

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Que boneca fofa Ã© esta???!! Quero uma tambÃ©m! rs

 <COMENTÃRIOS>
linda boneca , dona bete disse que parece comigo !  rsrsrs , ! ass: KarenBraga !

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1901_26.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!

Página 2275



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 26 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Turma 1901.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
TURMA 1901

 Esse Ã© o espaÃ§o onde colocaremos um pouco do Ãºltimo ano de nossa turma!

Na Ãºltima semana, os alunos da turma 1901 apresentaram o trabalhosugerido pelo 
professor de Geografia Maicon. O trabalho foi o seguinte...O professor separou a
turma em 6 grupos e sorteou 3 assuntos: CAPITALISMO, SOCIALISMO e JAPÃƒO. 

Cada grupo teriaque pesquisar epreparar uma apresentaÃ§Ã£o para a turma sobre o 
assunto sorteado.Infelizmente nÃ£o conseguimos tirar fotos de todos os grupos, 
mas tiramos foto de alguns ...
1Âº grupo : JAPÃƒO 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 Nosso dia-a-dia !
[FOTO]

5Âº grupo: CAPITALISMO

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

6Âº grupo teve tambÃ©m como assunto o JAPÃƒO. 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Bom, esse foi um dos grandes e bonsmomentos que essa turma passou... e ainda vai
passar por muitos !
Postado por Sylvia - Turma 1901

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
1-femid-festival-escolar-de-musica.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
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Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 30 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I FEMID - Festival Escolar de MÃºsica Instrumental e DanÃ§a!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
I Festival Escolar de MÃºsica Instrumental e DanÃ§a.
[FOTO]

ApresentaÃ§Ãµes ![FOTO]

[FOTO]
PÃºblico ![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Mais apresentaÃ§Ãµes ![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Nosso jÃºri ![FOTO]
Vencedores ![FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Professores e alunos felizes com o resultado!
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
muito lindo o festival de musica femid!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contamos-com-voce.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 28 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Contamos com vocÃª!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Esta semana queremos que todo o 9 ano esteja com seu login do Rioeduca! Vai ser 
difÃ-cil, mas vamos conseguir. Precisamos nos organizar e levar os grupos ao 
LaboratÃ³rio para ajudar quem precisar de orientaÃ§Ã£o. E essa Ã© sÃ³ a primeira
tarefa... a prÃ³ximaÃ© colocar nosso Blog pra bombar!
Vamos espalhar cartazes pela escola com o endereÃ§o e convidar mais seguidores! 
Ah, os professores tambÃ©m, afinal o Blog pode ser muito Ãºtil na comunicaÃ§Ã£o 
com os alunos, alÃ©m de ser mais uma ferramenta de aprendizagem!
EntÃ£o, "mÃ£os a obra!" 
Segunda -feira, dia 05 de setembro, vamos ver quantos seremos?
LanÃ§ado o desafio!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gincana-comemorativa.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana Comemorativa!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 Com essa gincana comemoramosos 76 anos de nossa escola!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 A equipe Azul do 6Âºano estava muito animada!!!
[FOTO]

[FOTO]

 Professor Maicon (Geografia) e o professor Robson (Artes) preparando tudo para 
tocarem nossa mÃºsica!
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-ce-1708.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nosso CE - 17/08

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A intÃ©rprete de Librastirando algumas dÃºvidas sobre a interpretaÃ§Ã£o das 
provas.
[FOTO]

A FonoaudiÃ³loga do Posto de SaÃºde da Sulacap esteve presente falando sobre o 
tema: Alunos Integrados - Surdez

[FOTO]

 Os professores participaram e fizeram muitas perguntas. Ao final deu-se inÃ-cio
aos preparativos para a Semana do Surdo que acontecerÃ¡ em setembro.
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desfile-civico-01092011.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desfile CÃ-vico - 01/09/2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
"A EducaÃ§Ã£o no Mundo Virtual"

[FOTO]

[FOTO]
O Portal RioEduca fazendo a diferenÃ§a na EducaÃ§Ã£o![FOTO]
EducopÃ©dia: InovaÃ§Ã£o![FOTO]

[FOTO]
Projeto: "Professores da Alegria!"[FOTO]
[FOTO]
O Projeto "Professores da Alegria" Ã© destinado aos alunos impossibilitados de 
frequentarem Ã  escola por motivos de doenÃ§a; assim, recebem aulas com o 
material da EducopÃ©dia em suas casas.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Embaixadores da EducopÃ©dia da nossa escola: Prof. Maicon, ProfÂª Carolina e as 
alunas: Sylvia e LetÃ-cia[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Os vencedores do Concurso "Garoto e Garota GetÃºlio - 2011"[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
Fim do desfile!SensaÃ§Ã£o de dever cumprido!

 <COMENTÃRIOS>
Ã“timas fotos!! Vamos nos movimentar pra tornar realidade a educaÃ§Ã£o virtual 
na nossa escola, porque educaÃ§Ã£o virtual virtual nÃ£o dÃ¡!!

 <COMENTÃRIOS>
Segunda-feira comeÃ§arÃ¡ a 2Âªetapa da instalaÃ§Ã£o.
O professor poderÃ¡ gravar as aulas em um pen drive e levar todo material para 
sala . On line necessariamente serÃ¡ para a interaÃ§Ã£o dos alunos,Visite a 
educopÃ©dia ! Ãˆ Maravilhoso o material. JÃ¡ pode ser usado ! Vamos dar algumas 
instruÃ§Ãµes essa semana...Outra boa notÃ-cia receberemos 12 computadores para 
nossa sala de informÃ¡tica. Obrigada a todos os professores que com alegria nos 
ajudou ,aos nossos alunos ! Os alunos escreveram reinvidicaÃ§Ãµes a Coordenadora
e as nossas mascotes entregaram a ela .Na terÃ§a-feira , nosso grÃªmio vai 
buscar a resposta lÃ¡ na Cre !
ParabÃ©ns Sylvia pelas postagens ficaram muito boas!

 <COMENTÃRIOS>
JÃ¡ estamos em 849 acessos queremos bater um record de 10.000 acessos . atÃ© o 
final de Setembro .... Quando completarmos os 10.000 vamos fazer um festa 
digital !

 <COMENTÃRIOS>
Como Ã© lindo ver o blog da escola onde estudei 9 anos da minha vida! :)
Fui aluna da GetÃºlio do o CA Ã  8Âª sÃ©rie e hoje em dia sou professora da 
SME-RJ!

 <COMENTÃRIOS>
QuE LIndo!!!!o meu blog tambem Ã© bem interesante!!!

www.algumacoisalouca.blogspot.com
 <COMENTÃRIOS>

Ameiii sei... que nÃ£o estÃ¡ mais eu achei lindo essas imagem do blog.
 <COMENTÃRIOS>

Esse no Bia e Karol Ã© do polo que nÃ³s fazemos aqui no E.M ThomÃ© de Souza 
entÃ£o nÃ³s escolhemos esse nome que Ã© meu e dÃ¡ minha amiga

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
9-ano-curtindo-o-cinema.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

9Âº ano curtindo o cinema.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
As turmas de 9Âº ano foram curtir o filme " Planeta dos Macacos" no cinema.Foi 
mais um momento de confraternizaÃ§Ã£o e despedida do Ãºltimo ano desta galera 
aqui na escola!No final, os alunos discutiram sobre a maneira como os macacos 
eram tratados no filme...Foi um dia diferente e muito especial!Veja algumas 
fotos a seguir:
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
acesse-rioeducanet.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Acesse Rioeduca.net

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O que Ã© Rioeduca.net ?Ã‰ um portal de troca de experiÃªncias entre professores 
e escolas. Ã‰ um relato do que a nossa rede vem fazendo.
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Como ter meus projetos no Rioeduca.net?Cada CRE tem um representante e sua 
funÃ§Ã£o Ã© divulgar os projetos que estÃ£o acontecendo nas escolas. AlÃ©m dos 
projetos podem tambÃ©m ser divulgados blogs das escolas e dos professores, e 
agora tambÃ©m blogs de alunos.
Nossa Representante - 8Âª CRE
Neilda Silva Twitter: Prof_NeildaEmail: neildasilva@rioeduca.net

Email Rioeduca.net
Todos os funcionÃ¡rios e alunosda rede municipal, possuem um email do 
Rioeduca.Com esse email tambÃ©m tem acesso a educopÃ©dia.NÃ£o sabe o seu 
?Descubra aqui:

 FUNCIONÃRIOS 

ALUNOS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-do-idoso.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 1 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia Mundial do idoso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa escola recebeu o Selo de Escola SolidÃ¡ria do Instituto FaÃ§a Parte!Dia 1 
de Outubro dia Nacional do Idoso

[FOTO]
Professores recebendo as doaÃ§Ãµes e repassando ao Instituto Manancial.
[FOTO]
VovÃ´ Raimundo, com muito frio!

Somente sete escolas do MunicÃ-pio receberam. NÃ³s somos uma delas.Nosso Projeto
de doaÃ§Ã£o de fraldas geriÃ¡tricas para abrigos de idosos.Nossos alunos,pais 
,professores e funcionÃ¡rios se empenharam nessa tarefa!ParabÃ©ns a toda 
comunidade Escolar!"Nossos avÃ³s nÃ£o ficarÃ£o sozinhos, nossa escola os darÃ¡ 
carinho!"
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gincana.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estamos ansiosos para termos o email do rioeduca sendo usado por todos os 
alunos! Por isso comeÃ§a dia 3 de Novembro a gincana:" Fala garoto! NÃ£o 
esqueÃ§e: Seu email Ã© @Rioeduca.net"Os representantes de turmas e o grÃªmio 
ficarÃ£o responsÃ¡veispor orientar a cada aluno como descobrirem seus emails. A 
embaixadora da educopÃ©dia, Sylvia Gois da turma 1901, farÃ¡ o registro de 
contagem e a turma que 1Âº tiver os alunos com seus emails, serÃ¡ a vencedora! 
Precisamos Trabalhar forte, pois sÃ£o 1.504 alunos.EntÃ£o, MÃ£osÃ  Obra!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
patrono-de-nossa-escola.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Patrono de nossa escola.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
GetÃºlio Dornelles Vargas[FOTO]

Nasceu em 19/04/1882 e faleceu em 24/08/1954.Foi o presidente que mais governou 
o Brasil durante dois mandatos.Assumiu o poder em 1930, apÃ³s comandar uma 
revoluÃ§Ã£o que aconteceu no mesmo ano. Seus 15 anos de governo 
seguintescaracterizaram-se pelo nacionalismo e populismo.
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[FOTO]

A sua doutrina e seu estilo polÃ-tico foram denominados de getulismo ou 
varguismo. Os seus seguidores, atÃ© hoje existentes, sÃ£o denominados 
getulistas.As pessoas prÃ³ximas o tratavam por "Doutor GetÃºlio", e as pessoas 
do povo o chamavam de "O GetÃºlio", e nÃ£o de "Vargas".Suicidou-se em 1954 com 
um tiro no coraÃ§Ã£o, em seu quarto, no PalÃ¡cio do Catete, na cidade do Rio de 
Janeiro, entÃ£o capital federal. [FOTO]
GetÃºlio Vargas foi um dos mais controvertidos polÃ-ticos brasileiros do sÃ©culo
XX.
Sua influÃªncia se estende atÃ© hoje.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coc-com-educopedia.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

COC com a EducopÃ©dia.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A diretora Elizabete Ribas, que Ã© apaixonada pela EducopÃ©dia, aproveitou um 
dos momentos do Ãºltimo Conselho de Classe para orientar os professores que 
ainda nÃ£o dominam a forma como podem usÃ¡-la diariamente em suas aulas.

[FOTO]

Todos ouviram atentamente, fizeram perguntas e aqueles que jÃ¡ utilizam, fizeram
o relato da experiÃªncia de ter mais tecnologia ao alcance de todos.
[FOTO]

Nossa escola estÃ¡ ciente de que a EducopÃ©dia Ã© uma revoluÃ§Ã£o na EducaÃ§Ã£o 
Carioca!Nos sentimos privilegiados por participar deste momento!
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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educopedia-revolucao-acontece.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EducopÃ©dia - A RevoluÃ§Ã£o Acontece

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
EducopÃ©dia A RevoluÃ§Ã£o da EducaÃ§Ã£o
[FOTO]

O que Ã© EducopÃ©dia?
A EducopÃ©dia Ã© uma plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde 
alunos e professores podem acessar atividades autoexplicativas de forma lÃºdica 
e prÃ¡tica, de qualquer lugar e a qualquer hora.As atividades incluem vÃ-deos, 
animaÃ§Ãµes, imagens, textos, podcasts, mini-testes e jogos.
A EducÃ³pÃ©dia foi idealizada por Rafael Parente, nosso SubsecretÃ¡rio de novas 
tecnologias educacionais da SME Rio.

Como Acessar?
[FOTO]
(Clique na imagem acima e acesse a plataforma da EducopÃ©dia)
Se ainda nÃ£o souber seu email Rioeduca, proucure nossa postagem "Acesse 
Rioeduca.net".

Zuuum!

Zuum Ã© um jogo disponÃ-vel na plataforma da EducopÃ©dia.Experimente! Jogue, 
Participe...

ConheÃ§a o Blog da EducopÃ©dia!
(Clique na imagem acima e acesse o blog da educopÃ©dia)

Embaixadores da EducopÃ©dia!Os Emabaixadores sÃ£o os alunos e 
professoresrepresentantes da EducopÃ©dia na escola, eles tÃªm tarefas semanais 
para cumprir.

Nossos embaixadores...
Sylvia Gois - 1901Maicon - GeografiaCarolina - InglÃªs

Blog dos Emabixadores da EducopÃ©dia!
(clique na imagem acima e acesse o blog dos embaixadores)
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NÃ³s da Escola Municipal GetÃºlio Vargas agradecemos... Com a EducopÃ©dia foi 
possÃ-vel melhorar o desempenho de nossos alunos e aproveitar mais o tempo.Antes
segastava muito tempoem falar horas para um aluno e muitas vezes render 
pouco.Hoje o professor se sente apoiado pela EducopÃ©dia, e basta um clique e 
algumas palavras e pronto...

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
hora-da-merenda.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Hora da Merenda!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Peixe Ã© uma fonte importante de nutrientes para o organismo.AlÃ©m de saboroso, 
o peixe tem alto nÃ-vel de proteÃ-na e baixo teor de gordura.Ã‰ um excelente 
alimento para crianÃ§as, jovens e adultos.
A Prefeitura do Rio oferece peixe no cardÃ¡pio da merenda escolar, contribuindo 
assim para uma alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel dos alunos.

[FOTO]

Combinado com o arroz soltinho preparado pelas merendeiras, o peixe Ã© uma 
deliciosa refeiÃ§Ã£o!
[FOTO]

Huum! Hora da Merenda!
[FOTO]

[FOTO]

ParabÃ©ns a todas as merendeiras pelo excelente trabalho feito com 
responsabilidade e muito amor!
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
importancia-do-reforco-escolar.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 10 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A importÃ¢ncia do ReforÃ§o Escolar!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossa escola desenvolve o projeto de ReforÃ§o Escolar nas turmas de 3Âº ano.Com 
o auxilio das estagiÃ¡rias, os alunos melhoram e muito seu desempenho na leitura
e na escritaOs alunos divididos em pequenos grupos fazem visitas periÃ³dicas Ã  
Sala de Leitura. LÃ¡ sÃ£o incentivados a conhecer cada vez mais diferentes 
livros. Ouvem histÃ³rias lidas pelasestagiÃ¡rias e fazem produÃ§Ãµes de 
texto.Outro espaÃ§o importante frequentado por eles Ã© olaboratÃ³riode 
informatica, onde todos fazem as atividades doReforÃ§o Digital da SME.

Para promover maior envolvimento do aluno, a cada trimestre realizamos a 
comemoraÃ§Ã£o de aniversÃ¡rio!
[FOTO]
Momentos de alegria, diversÃ£o e descontraÃ§Ã£o sÃ£o muito importantes na vida 
escolar
[FOTO]

[FOTO]

"Celebrar a vida tambÃ©m Ã© um direito de toda crianÃ§a!"

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-escola-coleciona-campeoes.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de novembro de 2011
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa escola coleciona campeÃµes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O aluno Max, do 8Âº ano, Ã© campeÃ£o de Jiu Jitsu e coleciona vÃ¡rias medalhas 
em campeonatos.
[FOTO]

Max Ã© um bom aluno! Ã‰ simpÃ¡tico com todos, aplicado nos estudos e se dedica 
com muita disciplina ao esporte!
[FOTO]

Vejam quantas medalhas!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Max Ã© um exemplo de que com dedicaÃ§Ã£o, disciplina e determinaÃ§Ã£o podemos 
alcanÃ§ar nossos sonhos!

 <COMENTÃRIOS>
ESSE Ã‰ O MEU FILHO, MEU CAMPEÃƒO!!!PARABÃ‰NS MAX!!!

 <COMENTÃRIOS>
Exemplo de forÃ§a de vontade ,determinaÃ§Ã£o e muito prestativo...eu  fico feliz
que o reconhecimento dos  alunos ja conquistaram outros coraÃ§Ãµes alem do 
meu....
prof.Diogo JordÃ£o

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-blog-no-rioeducanet.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nosso Blog no Rioeduca.net

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O Blog da nossa escola foi divulgado no blog do Rioeduca.No dia 4 de novembro a 
Representante da 8Âª CRE no Rioeduca Neilda Silva, fez uma postagem elogiando o 
nosso blog e a forma como tratamos a tecnologia na educaÃ§Ã£o, tendo como 
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titulo:
"Tecnologia e educaÃ§Ã£o, uma dupla que dÃ¡ certo!"
Entrem e Comentem! 

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1580

 <COMENTÃRIOS>
Vamos comentar, galera!

 <COMENTÃRIOS>
Melhor escola que eu jÃ¡ estudei  (Ano qui vem to ai de novo )

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nova-mascote.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nova Mascote

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Lindalva Vargas Parente
Nasce uma nova mascote para nossa escola!
Lindalva Ã© super antenada com tudo o que rola na internet e o que ela mais 
gosta sÃ£o as aulas da EducopÃ©dia!

[FOTO]

Lindalva vive na secretaria ao lado da diretora Elizabete Ribas.Sempre 
uniformizada, Lindalva encanta a todos que a conhecem!
[FOTO]
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emgetuliovargas.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
nossa-escola-coleciona-campeoes.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nossa escola coleciona campeÃµes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Vejam mais um campeÃ£o da nossa escola!

Ã‰ o Marcus, do 6Âº ano.

Ele foi medalha de ouro de JudÃ´.

AlÃ©m de campeÃ£o no esporte, Marcus Ã© um garoto alegre e muito comunicativo!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

O importante Ã© obedecer as regras do esporte e esudar muito, sempre!ParabÃ©ns, 
Marcus!

 <COMENTÃRIOS>
Marcos vc estÃ¡ crescendo ,,,se tornou um grande campeÃ£o ! ParabÃ©ns nossa 
escola tem orgulho  de ter um aluno com vc !

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-kit-de-ferias-fez-o-maior-sucesso.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
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<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 12 de janeiro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Kit de FÃ©rias fez o maior sucesso!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Uma grande novidade da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o Ã© o Kit de FÃ©rias! 

[FOTO]

Benvinda no meio dos Kits de FÃ©rias

O Kit foi elaborado para que os alunos do 1Âº, 2Âº e 3Âº anos faÃ§am atividades 
em casa, nas fÃ©rias.Estas atividades serÃ£o importantes para que os alunos 
mantenham o que jÃ¡ aprenderam de forma agradÃ¡vel e nÃ£o pesada.
[FOTO]

O Kit contÃªm um almanaque, lÃ¡pis preto, lÃ¡pis de cor e odo 3Âº ano ainda um 
livro para leitura!

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Na nossa escola a entrega do Kit foi um grande sucesso, pois a diretora, Dona 
Bete, ainda apresentou aos alunoso KolegÃ£o!

[FOTO]

KolegÃ£o, o novo amigo dos alunos da GetÃºlio Vargas

Todos ficaram felizes por receber o Kit e a entrega acabou virando um grande 
festa de confraternizaÃ§Ã£o entre pais, alunos e professores, que depois das 
explicaÃ§Ãµes da diretora sobre como devem usar o Kit, prometeram brincar muito 
nas fÃ©rias, mas reservar um tempinho para os estudos!
[FOTO]

As professoras aprovaram a ideia que sÃ³ vai contribuir para nÃ£o perder tempo 
com revisÃµes longas, e sim partir para novas aprendizagens no ano letivo de 
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2012!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
por-uma-escola-de-paz.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Por Uma Escola de Paz!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola Ã© um espaÃ§o para aprender, brincar, sorrir e fazer muitos amigos!

[FOTO]

Temos um sonho possÃ-vel de ser realizado:
Ter uma escola de Paz!

[FOTO]

JÃ¡ somos uma escola solidÃ¡ria!Arrecadamos fraldas e outros donativos para um 
asilo. Tudo foi organizado pela professora de LÃ-ngua Portuguesa NÃºbia.

[FOTO]

AlÃ©m de solidÃ¡ria queremos ser uma escola sem brigas, sem violÃªncia ou 
tumultos.Queremos uma escola onde predomine a paz, a tranquilidade, a amizade e 
a boa convivÃªncia entre todos!

[FOTO]
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Cada um fazendo a sua parte e nosso sonho se torna realidade!

"Ai de nÃ³s, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possÃ-veis!"
 Paulo Freire

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
retornando-com-nosso-blog.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ACELERANDO PARA RETORNAR COM NOSSO BLOG!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Estamos retornando com nosso Blog neste 2Âº semestre e vamos recomeÃ§ar com as 
turmas de AceleraÃ§Ã£o, que fazem parte do Projeto Autonomia Carioca.
Nossa escola possui 4 turmas de Projeto de AceleraÃ§Ã£o:

[FOTO]

Professoras Iracema e JuÃ§ara sÃ£o as professoras das turmas de AceleraÃ§Ã£o II.

[FOTO]

Em nossa escola procuramos fazer amigos e as turmas de projeto, geralmente, sÃ£o
muito unidas!

[FOTO]
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Aproveitando esse clima de cooperaÃ§Ã£o, a professora JuÃ§ara iniciou uma 
campanha de preservaÃ§Ã£o dos murais do corredor onde as turmas estudam.

[FOTO]

Os alunos ajudaram a cobrir os murais e se comprometeram em mantÃª-lo limpo e 
organizado!

[FOTO]

No Mural com o tema "Informativo G.V.", todas as turmas poderÃ£o colocar suas 
pesquisas e outras curiosidades.

[FOTO]

Ã‰ muito bom ver os alunos trabalhando e cooperando com a escola!
Ainda precisamos convencer um grupo de que pichar, rasgar e sujar a escola nÃ£o 
Ã© uma atitude legal, mas nÃ£o vamos desistir!

Em julho inicia-se o projeto:

GetÃºlio, Eu Amo Eu Cuido!

Aguardem as postagens semanais, aqui todas as sextas-feiras!
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emgetuliovargas.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
inicio-das-atividades-2013-dia-das-maes.html

 <TÃTULO>
Blog da E.M. GetÃºlio Vargas
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Nosso Novo Blog. ConheÃ§a nossos projetos e faÃ§a novos amigos. 
Seja muito Bem Vindo!
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 13 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InÃ-cio das atividades 2013: Dia das MÃ£es

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Estamos iniciando as atividades do ano de 2013 com a comemoraÃ§Ã£o do dia das 
mÃ£es.
Realizada em 10 de maio, a festa contou com a colaboraÃ§Ã£o dos alunos que se 
apresentaram aos pais, com nÃºmeros de danÃ§a. Os pais adoraram!!!
[FOTO]

[FOTO]

Mesa pronta !!
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Trabalhos apresentados!!!

[FOTO]

Página 2297



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emhamann.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
gincana-2011.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
domingo, 23 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Para descontrair... !!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Tipos de alunos

Tem
o aluno
religioso: sempre que ele vem ,vocÃª diz -"pelo amor de
Deus!"

Tem o aluno
matemÃ¡tico: ele sempre te faz contar atÃ© dez pra nÃ£o perder a
paciÃªncia...

Tem o aluno
relojoeiro: ele sempre estÃ¡ desmontando alguma coisa ...

Tem o aluno
atleta: sempre estÃ¡ correndo e pulando os obstÃ¡culos...

Tem o aluno
lixeiro: ele nÃ£o sai do lixo, apontando os lÃ¡pis ...

Tem o aluno
detetive: aquele que fuÃ§a em tudo que nÃ£o Ã© dele ...

Tem o aluno
mÃºsico: ele sempre estÃ¡ batucando na mesa ...

Tem o aluno
hipocondrÃ-aco: ele sempre inventa alguma doenÃ§a pra faltar
...

Tem o aluno leiteiro: ele
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sÃ³ aparece quando chega o leite...

Tem o aluno
" homem invisÃ-vel": ele sempre estÃ¡ no meio da bagunÃ§a, mas nunca
ninguÃ©m viu ...

Tem o aluno
"tropa de elite" : te faz pensar em desistir todos os dias ....

Tem o aluno "gerente":cuida da vida de todo mundo ...

Tem o aluno
"anticristo": ele
inferniza todos os seus dias ...

Tem o aluno
psicÃ³logo: sempre vem te falar o que os outros estÃ£o sentindo ...

Tem o aluno
sombra: nÃ£o desgruda nunca de vocÃª ...

Tem o aluno
astronauta: estÃ¡ sempre no mundo da lua ...

Tem o aluno
catavento: roda, roda, mas nÃ£o chega a lugar algum ...

Tem a aluna
noiva: chega sempre atrasada ...

(Retirado
de um tÃ³pico da Comunidade do Orkut Trabalho com EducaÃ§Ã£o) In blog 
"roseartseducar".

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
gincana-2011_23.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
domingo, 23 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Gincana 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em comemoraÃ§Ã£o ao Dia das CrianÃ§as, dos Professores e dos FuncionÃ¡rios, 
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realizamos nos dias 20 e 21 a Gincana 2011.

Com a participaÃ§Ã£o de toda a Comunidade Escolar.

As Equipes distribuindo as tarefas
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Os alunos do Ã¹ltimo ano (9Âº Ano) apoiaram e se divertiram

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

As alunas do 9Âº Ano com o ProfÂº Marcelo
[FOTO]
O ProfÂº AndrÃ© comandou o Quizz de CiÃªncias (1Âº turno)
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ProfÂº Ari nos Jogos de Tabuleiro e TÃªnis de Mesa 

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ProfÂº Rodrigo no Xadrez [FOTO]

[FOTO]

 A Coordenadora Denise no controle do Jogo ZOOM da EducopÃ©dia

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
As nossas queridas inspetoras Rose e Marcelle, o nosso muito obrigado.

[FOTO]
Quizz da ProfÂª Diana

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Caricaturas e Maquiagem. ProfÂª Dulce.

Tudo muito lindo!!!!!!!!
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ProfÂª Wilca e Ana LetÃ-cia. Sala de Imprensa.

Os alunos e professores que trabalharam na tarefa da cobertura da Gincana estÃ£o
de parabÃ©ns pois se empenharam atÃ© o Ãºltimo minuto. Na 6Âª feira, Ã s 17:15 
algumas equipes ainda trabalhavam na ediÃ§Ã£o de seus Jornais. Como em toda boa 
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RedaÃ§Ã£o de Jornal.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Jogo das Carinhas. ProfÂª Adriana

[FOTO]

[FOTO]
Os Jogos MatemÃ¡ticos foram sucesso. Obrigado ProÂªs Anna Luiza e Carla

Jogo da Aranha. 
[FOTO]

[FOTO]

MemÃ³ria . Prof NÃ¡dia
[FOTO]

Bingo! ProfÂª Anna Luiza
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
ProfÂº Alvarenga, fotografo oficial do evento.
[FOTO]

A toda a nossa Equipe e aos nossos alunos o nosso muito obrigado !!!!!!!!

 <COMENTÃRIOS>
Pelos olhares e sorrisos eles pareciam estar SUPER interessados nÃ©? PARABÃ‰NS 
pelo trabalho!!!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emhamann.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
calendario-das-provas-da-secretaria-de.html
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>

 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 
POSTAGEM>
sexta-feira, 9 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CalendÃ¡rio das Provas da Secretaria de EducaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

3Âº Bimestre
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-da-em-christiano-hamann-na.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
sexta-feira, 17 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos da E.M. Christiano Hamann na chegada da Bandeira OlÃ-mpica ao PalÃ¡cio da
Cidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Fomos convidados a recepcionar a bandeira olÃ-mpica dia 15 de agosto no PalÃ¡cio
da Cidade.[FOTO]

As escolas ficaram nas escadarias recebendo com apupos os ilustres convidados: 
Arlindo Cruz, Arlindo Neto, Mart'nÃ¡lia, os boxeadores medalhistas Esquiva e 
Yamaguchi FalcÃ£o, a judoca Rafaela Silva, o velejador Ricardo Winicki, o Bimba,

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Na hora da chuva, os alunos e os diretores das escolas foram convidados a 
aguardar dentro das dependÃªncias do PalÃ¡cio da Cidade o momento de se 
posicionar para a solenidade. Na imagem acima, a Diretora LÃ-gia Guedes com seus
alunos, a Coordenadora da 2Âª CRE, Professora Maria InÃªz Zain Brazuna e sua 
Assessora Gisele Bandeira.

[FOTO]

[FOTO]
O Gari Renato Sorriso, como sempre, marcando sua presenÃ§a. 

[FOTO]

[FOTO]
Mart'nÃ¡lia cantando o hino composto por Arlindo Cruz, RogÃª e Arlindo Neto

[FOTO]

Veja imagens do evento em 
http://globotv.globo.com/infoglobo/o-globo/v/bandeira-olimpica-no-palacio-da-cid
ade/2091171/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-de-educacao-fisica.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Blog de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Visitem o blog criado pelo Prof. Marcelo para divulgar a participaÃ§Ã£o 
esportiva dos alunos da escola e publicar trabalhos referentes Ã s aulas de 
EducaÃ§Ã£o FÃ-sica:

www.euadoroeducacaofisica.blogspot.com
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 <COMENTÃRIOS>
Blog do Professor Marcelo de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-junina.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa Junina

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Foi um sucesso a Festa Junina da Escola Cristiano Hamann. As turmas  estÃ£o de 
parabÃ©ns pela organizaÃ§Ã£o e participaÃ§Ã£o na festa. A Professora  Sandra 
esteve a frente da Quadrilha e das brincadeiras, e o Coordenador  Marcelo e os 
professores ajudaram a tornar nossa festa mais animada.  Agradecemos a 
Comunidade Escolar pelo engajamento no lanÃ§amento do  Projeto "O Nordeste EstÃ¡
Aqui".

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis-2-bimestre2012.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 8 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis - 2Âº bimestre/2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Foi realizada no sÃ¡bado 04/08 a ReuniÃ£o de ResponsÃ¡veis do 2Âº bimestre, com 
a presenÃ§a dos professores das turmas, do Coordenador Marcelo e da DireÃ§Ã£o.

Os responsÃ¡veis foram recepcionados Ã  entrada com o vÃ-deo "Viver Sem Limite",
indicado pelo Instituto Helena Antipoff, uma vez que a educaÃ§Ã£o inclusiva jÃ¡ 
Ã© realidade em nossa Escola. A apresentaÃ§Ã£o do vÃ-deo foi seguida por um 
pequeno debate.

 [VÃDEO]

Depois os pais subiram para as Salas de Aula, onde tiveram uma reuniÃ£o 
especÃ-fica por sÃ©rie, quando foi relatado aos pais o desempenho dos alunos, 
seguido da entrega dos Boletins.
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
JÃ¡ temos agendada a ReuniÃ£o Oficial, no sÃ¡bado 20 de outubro. Mas... 
Poderemos nos encontrar a qualquer momento que se fizer necessÃ¡rio. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-da-turma-1901-homenageiam-jorge.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quinta-feira, 6 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ALUNOS DA TURMA 1901 HOMENAGEIAM JORGE AMADO NA CERIMÃ”NIA DE 31 ANOS DO NEAM

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa parceria com o NÃºcleo de Estudos e AÃ§Ã£o sobre o Menor (NEAM) da PUC/Rio
torna-se cada vez mais intensa e nesse aniversÃ¡rio de 31 anos sob a direÃ§Ã£o 
da Professora Marina Lemette Moreira, eis que somos convidados a homenagear 
Jorge Amado no seu centenÃ¡rio de nascimento; tema trabalhado pelos integrantes 
do projeto.

Envolvemos a Turma 1901 sob a direÃ§Ã£o da Professora de Artes CÃªnicas Sandra 
Maria Almada Rodrigues, que dirigiu uma Leitura Dramatizada do "Cordel em Louvor
a Jorge Amado", escrito por OlegÃ¡rio Alfredo, com coreografia definida em 
conjunto entre professora e alunos.

Alunos que participaram da apresentaÃ§Ã£o:

ANDRESSA MENDES DE OLIVEIRA

CARLA MARIA MACEDO BARROS

CAROLINE BARBOSA DE SALES
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GUILHERME FÃ‰LIX DA SILVA

INGRID VIEIRA DE ALMEIDA

IVANNA SOUZA TENÃ“RIO

LARISSA BARBOSA DO NASCIMENTO

LARISSA DOS SANTOS LOPES

 LUIZA MARTINS VERÃSSIMO E SILVA

RAFAEL PEREIRA

YAGO CANTELMO XIMENES

YASMIN SANTOS DE LIMA

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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************************************************************************
<POSTAGEM>
formatura-dos-alunos-do-9-ano.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FORMATURA DOS ALUNOS DO 9Âº ANO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Aconteceu na tarde do dia 18 de dezembro de 2012, no espaÃ§oCentro Pastoral 
Anchieta, na PUC-RJ, a tÃ£o sonhada e esperada formatura dos alunos do 9Âº ano e
da turma acelera02 da EscolaChristiano Hamann.Foi uma tarde de muitos encantos e
de lindas apresentaÃ§Ãµes dos alunos que estavam radiantes com a formatura.O 
evento contou ainda com a presenÃ§a dos familiares, amigos, professores e 
colaboradores que se contagiaram com a vibraÃ§Ã£o dos formandos. Durante o 
evento foi realizada a entrega de certificados aos alunos e homenagens aos 
professores e colaboradores da escola.Em seu discurso, a diretora Ligia Guedes 
homenageou os formandos bem como os professores e demais convidados, alÃ©m de 
agradecer a todos pelo carinho e dedicaÃ§Ã£o pela organizaÃ§Ã£o da festa.A 
Escola parabeniza todos os formandos, seus pais e professores que alcanÃ§aram 
mais uma etapa importante na vida de seus filhos e deseja a todos SUCESSO!!!
[FOTO]

Alunos do 9Âº ano e do Acelera 02, no Centro Pastoral Anchieta, na PUC-RJ.

[FOTO]

Diretora Ligia Figueiredo, emdiscuso.

[FOTO]

Alunas do 9Âº ano em uma breve oratÃ³ria de agradecimento.

[FOTO]

Diretora AdjuntaCilene Klatt ao lado de professores e da equipe de apoio.

[FOTO]

Coordenador PedagÃ³gico Marcelo com professores e alunos.

[FOTO]

Os formandos 2012 ao lado de familiares e amigos.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-arte-de-fotografar.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A ARTE DE FOTOGRAFAR

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
JosÃ© Alvarenga Ã© Professor
de Geografia e FotÃ³grafo, o texto abaixo Ã© de sua autoria.

Fotografar Ã© desenhar com a
luz.Os avanÃ§os tecnolÃ³gicos tÃªm possibilitado
melhorias na qualidade das imagens produzidas. AgilizaÃ§Ã£o das etapas do
processo de produÃ§Ã£o e reduÃ§Ã£o de custos, popularizando o uso da 
fotografia.Atualmente com a introduÃ§Ã£o da tecnologia
digital, os equipamentos (mÃ¡quinas, telefones celulares) sÃ£o oferecidos a 
fraÃ§Ã£o
cada vez menores e com maior qualidade de imagens que sÃ£o utilizados juntos com
os computadores na distribuiÃ§Ã£o via internet organizaÃ§Ã£o de pastas de fotos,
facebook, twitter, etc.Ontem no metrÃ´ vi vÃ¡rias pessoas fotografando
com mÃ¡quinas e telefones celulares o que mostra como a fotografia passou a
fazer parte do cotidiano das pessoas.No meu
caso, utilizo mÃ¡quinas analÃ³gicas (filmes) e sou laboratorista, revelando e
copiando minhas fotografias, como estas que apresento agora para vocÃªs, todas
em preto e branco (PB). A primeira foi tirada em Paraty (RJ) e as
outras...[FOTO]

Foto01 - Paraty (RJ)[FOTO]

Foto02[FOTO]

Foto03[FOTO]

Foto 04[FOTO]

Foto 05Gostou???O professor Alvarenga pretende fazer
junto com a biblioteca da escola, uma oficina de fotografia. Aguardem as
inscriÃ§Ãµes.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bem-vindos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BEM-VINDOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Escola Christian Hamann recebe com boas vindas os professores de nossa 
escola.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
oficinas-gratuitas-p-alunos-da-rede.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Oficinas Gratuitas p/ alunos da Rede Municipal.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
OFICINAS

O Instituto Helena Antipoff informa que estÃ£o aberta as inscriÃ§Ãµespara 
asoficinas de pesquisaspedagÃ³gicasdo IHA (Instituto Helena Antipoff),SOMENTE 
PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL.
As oficinas sÃ£o de:
BrinquedotecaMÃºsicaInformÃ¡tica EducativaComunicaÃ§Ã£o e Linguagem para 
deficientes visuaisEducaÃ§Ã£o FÃ-sica InclusivaDanÃ§aComunicaÃ§Ã£o 
AssistivaSorobÃ£As inscriÃ§Ãµes deverÃ£o ser feitas no telefone 2234-7962.
A instituiÃ§Ã£o fica localizada no seguinte endereÃ§o:
Rua Mata Machado, 15 - MaracanÃ£ - Rio de Janeiro - RJ

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
queridos-alunos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

QUERIDOS ALUNOS...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Mensagem de Boas - Vindas.
Este 
ano serÃ¡ um sucesso se...
houver 
um sorriso de otimismo,
um 
sonho de beleza em seu coraÃ§Ã£o e
poesia 
nas pequenas coisas: na simplicidade da flor,
na 
inocÃªncia das crianÃ§as, no silÃªncio interior,
na 
amizade, no momento presente,
na 
oportunidade de ser bom, ser amigo e compreensivo;
sensÃ-vel 
ao sofrimento alheio,
grato 
ao passado que lhe proporcionou experiÃªncias para o futuro.

Este 
ano serÃ¡ um sucesso se...
vocÃª 
for franco sem ferir,
tiver 
fÃ© em si, no prÃ³ximo e em Deus e,
acima 
de tudo, expressar o que pensa do outro
com 
uma palavra de carinho, de apoio,
de 
reconhecimento, de bondade e encorajamento.

Este 
ano serÃ¡ um sucesso se...
vocÃª 
souber vencer a preguiÃ§a, o orgulho,
a 
indiferenÃ§a ao sofredor, a tentaÃ§Ã£o da riqueza, da intriga e da 
inveja,
da 
intolerÃ¢ncia ao ignorante, ao que tem idÃ©ias diferentes das suas,
ao 
menos inteligente, ao egoÃ-sta, ao mesquinho.
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Este 
ano serÃ¡ um sucesso se...
vocÃª 
socorrer a quem precisa, aconselhando-o,
estendendo-lhe 
a mÃ£o, dando-lhe ajuda no momento certo,
economizando 
bens materiais,
esbanjando 
amor e solidariedade,
entendendo 
a crianÃ§a e o idoso,
o 
adulto que nÃ£o teve infÃ¢ncia e aquele que nÃ£o sabe amar.

Este 
ano serÃ¡ um sucesso se...
vocÃª 
der um bom dia de coraÃ§Ã£o e
enfrentar 
com esportividade as desventuras, semear a paz e o amor,
vibrar 
com a felicidade alheia, com a beleza do sol acordando o dia,
com 
a gota de orvalho na flor.

Este 
ano serÃ¡ um sucesso se...
vocÃª 
valorizar cada vitÃ³ria e o mundo de oportunidades
que 
se abrirem diante de vocÃª e,
comeÃ§ar 
cada dia com Deus!

Se 
vocÃª for sensÃ-vel a tudo isso,
entÃ£o 
este ano serÃ¡ um sucesso para vocÃª e
para 
os que viverem ao seu redor!

(autor 
desconhecido)

Bem - vindos alunos do 6Âº, 7Âº, 8Âº, 9Âº ano e Acelera 3. 

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
12-de-marco-dia-do-bibliotecario.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 13 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 12 DE MARÃ‡O - DIA DO BIBLIOTECÃRIO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PARABÃ‰NS!!![FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
22-de-marco-dia-mundial-da-agua.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 22 de MarÃ§o - Dia Mundial da Ãgua!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinema-gratuito-para-professores.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CINEMA GRATUITO PARA PROFESSORES!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Vamos lÃ¡???
Os professores da rede municipal poderÃ£o assistir gratuitamente aos filmes 
TropicÃ¡lia em 26/3 e Copa Vidigal
 em 27/3 no Oi Futuro Ipanema. As sessÃµes sÃ£o sempre Ã s 18h, seguidas de
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 debate. A aÃ§Ã£o Ã© uma iniciativa do Projeto Cineclube nas Escolas, em 
parceria com o Cineduc - Cinema e EducaÃ§Ã£o. O Oi Futuro Ipanema fica na 
rua Visconde de PirajÃ¡, 54, 3Âº andar, Ipanema (ao lado da estaÃ§Ã£o do 
metrÃ´).
[FOTO]
O filme TropicÃ¡lia tem direÃ§Ã£o de Marcelo Machado.O que Ã© Tropicalismo? Ã‰ 
esta simples e
 complexa questÃ£o que o apresentador portuguÃªs faz a um exilado e 
melancÃ³lico Caetano Veloso logo no inÃ-cio do filme TropicÃ¡lia,
 de Marcelo Machado. O diretor, que cresceu ouvindo as ousadias sonoras 
de Gilberto Gil, Mutantes e Tom ZÃ© e nÃ£o entendia as letras em inglÃªs, 
mas adorava os arranjos de um tal de rock and roll, conduz o 
espectador por uma viagem de sons e imagens por meio da histÃ³ria de um 
dos mais emblemÃ¡ticos movimentos culturais brasileiros.
Fonte: Rioeduca 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A escola Christiano Hamann Parabeniza a aluna LARISSA BARBOSA NASCIMENTO pela 
aprovaÃ§Ã£o no ColÃ©gio Pedro II.ParabÃ©ns e muito sucesso nessa nova etapa de 
ensino.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
representantes-de-turmas-2013.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de marÃ§o de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REPRESENTANTES DE TURMAS 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prezadorepresentante, vocÃª foi escolhido por seus colegas para representÃ¡-los,
saiba honrar essa confianÃ§a que foi depositado a vocÃª e Boa sorte!
TURMA 1601

 1 - IVO2 - BRUNA3 - LETÃCIAPROFESSOR: ALVARENGA
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TURMA 1602
1 - ANDRESSA FERREIRA2 - ANDERSON MAIA3 - FRANCISCO CLEITONPROFESSOR: ROSANE
TURMA 1603
1 - CAMILA OLIVEIRA2 - RAQUEL3 - DOUGLASPROFESSOR: ROSANE

TURMA 1604
1 - CAIO2 - RAQUEL3 - JULIANAPROFESSOR: ANNA LUIZA
TURMA 1701
1 - SILVIO2 - EVELLYN3 - ENZOPROFESSOR: DIANA
TURMA 1702
1 - CAMILA NASCIMENTO2 - CAIO PITANGA3 - KARLA PRISCILAPROFESSOR: DIANA
TURMA 1801
1 - GUILHERME OLIVEIRA2 - MYLENA MATOS3 - MARIA EDUARDAPROFESSOR: ANNA LUIZA
TURMA 1802
1 - MARIA EDUARDA2 - WELLINGTON3 - LEONARDOPROFESSOR: ALVARENGA
TURMA 1901
1 - TALITA2 - CATARINE3 - VICTORPROFESSOR: PAULO
TURMA 1902
1 - MARIANA FERNANDES2 - MARCELLA3 - LAURAPROFESSOR: MARCELO MATOS
TURMA ACE.3
1 - LUANA CARDOSO2 - AMANDA QUEIROZ3 - ANA CAROLINA MENDESPROFESSOR: ADRIANA

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-pais-ponto-facultativo-dia-2204.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ATENÃ‡ÃƒO PAIS!!! PONTO FACULTATIVO DIA 22/04

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 DIÃRIO OFICIAL de 8 de abril de 2013DECRETO NÂº 36970 DE 5 DE ABRIL DE 
2013Estabelece ponto facultativo nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no dia 
22 de abril de 2013.O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das 
atribuiÃ§Ãµes que lhe sÃ£o conferidas pela legislaÃ§Ã£o em vigor,DECRETA:Art. 
1Âº O ponto serÃ¡ facultativo nas repartiÃ§Ãµes pÃºblicas municipais no dia 22 
de abril de 2013, excluÃ-dos desta previsÃ£o os expedientes nos Ã³rgÃ£os cujos 
serviÃ§os nÃ£o admitam paralisaÃ§Ã£o.Art. 2Âº Este Decreto entra em vigor na 
data da sua publicaÃ§Ã£o.Rio de Janeiro, 5 de abril de 2013; 449Âº ano da 
fundaÃ§Ã£o da Cidade.EDUARDO PAES

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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diplomacao-dos-representantes-de-turma.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DIPLOMAÃ‡ÃƒO DOS REPRESENTANTES DE TURMA 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Turma 1601
[FOTO]
Turma 1603
[FOTO]
Turma 1901
[FOTO]
Turma 1701
[FOTO]
Turma 1801
[FOTO]
Turma 1602
[FOTO]
Turma 1902
[FOTO]
Turma 1702
[FOTO]
Turma 1802
[FOTO]
Turma 1604
[FOTO]
Turma 8901

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
relembrando-alguns-projetos.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RELEMBRANDO ALGUNS PROJETOS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

BULLYING - Cia Atores de Mar na Escola Municipal Christiano Hamann
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 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-com-os-representantes-de-turmas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

REUNIÃƒO COM OS REPRESENTANTES DE TURMAS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Coordenador pedagÃ³gico Marcelo ConceiÃ§Ã£o Ministrando uma breve palestra aos 
Representantes.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

PresenÃ§a da Diretora LÃ-gia Guedes.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Momento Coffee Break.
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homologacao-das-chapas-gremio-estudantil.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HomologaÃ§Ã£o das Chapas - GrÃªmio Estudantil

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Confira as Chapas inscritas no GrÃªmio estudantil 2013.
Unidade Escolar:E.M
  Christiano HamannNome, cor ou nÃºmero da chapa:TRANSFORMANDOPresidente:Enzo
  Batista (1701)Vice-Presidente:Ivo
  Stevanovic (1601)1Âº SecretÃ¡rio:Evellyn
  Oliveira (1701)2Âº SecretÃ¡rio:VitÃ³ria
  Beatriz (1701)

Unidade Escolar:E.M
  Christiano HamannNome, cor ou nÃºmero da chapa:CHAPA ADÃƒOPresidente:Ã‚ngelo
  (1702)Vice-Presidente:Alex
  (1702)1Âº SecretÃ¡rio:William
  (1602)2Âº SecretÃ¡rio:Eric
  (1602)

Unidade Escolar:E.M
  Christiano HamannNome, cor ou nÃºmero da chapa:INCENTIVANDOPresidente:Sabrina
  Alves (1603)Vice-Presidente:Maria
  Eduarda de Almeida (1603)1Âº SecretÃ¡rio:Douglas
  Oliveira (1603)2Âº SecretÃ¡rio:Raquel
  Rocha (1603

Unidade Escolar:E.M
  Christiano HamannNome, cor ou nÃºmero da chapa:UNIDAPresidente:Nathan
  Rodrigues (1601)Vice-Presidente:ThaÃ-s
  Matias (1601)1Âº SecretÃ¡rio:Deivid
  Silva (1601)2Âº SecretÃ¡rio:Larissa
  Oliveira (1601)

Unidade Escolar:E.M
  Christiano HamannNome, cor ou nÃºmero da chapa:EVOLUÃ‡ÃƒOPresidente:Luiz
  Guilherme (1604)Vice-Presidente:Raquel
  (1604)1Âº SecretÃ¡rio:Rayane
  (1604)2Âº SecretÃ¡rio:LÃ-via
  (1604)
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Unidade Escolar:E.M
  Christiano HamannNome, cor ou nÃºmero da chapa:O FUTURO Ã‰ 
AGORAPresidente:Karla
  (1702)Vice-Presidente:Julia
  (1702)1Âº SecretÃ¡rio:Thaysmin
  (1702)2Âº SecretÃ¡rio:Grazielle
  (1702)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
resultado-das-eleicoes-gremio-2013.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quinta-feira, 23 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RESULTADO DAS ELEIÃ‡Ã•ES - GRÃŠMIO 2013

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
sÃ¡bado, 11 de maio de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 REUNIÃƒO DE RESPONSÃVEIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festival-da-puc-etapa-atletismo.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FESTIVAL DA PUC: ETAPA ATLETISMO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No Ãºltimo sÃ¡bado, dia 15/06, a nossa escola participou da primeira etapa do 
Festival da PUC, sediado na Escola Americana, com a participaÃ§Ã£o de 12 escolas
da GÃ¡vea e da Rocinha.
Nossos alunos obtiveram belos resultados.

[FOTO]

IARA BEZERRA (1701)[FOTO]

2o Lugar = Salto em distÃ¢ncia Feminino Infantil3o Lugar = Salto em distÃ¢ncia 
Feminino Mirim
WELLINGTON ROSA (1802)
4o Lugar = Arremesso de peso Masculino Infantil
E. M. CHRISTIANO HAMANN
2o Lugar = PrÃªmio Fair Play.

ParabÃ©ns a todos que defenderam a E. M. Christiano Hamann neste evento.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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i-copa-da-convivencia.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I COPA DA CONVIVÃŠNCIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Inspirado na Copa das ConfederaÃ§Ãµes deste ano, nossa escola realizou no 
ginÃ¡sio da PUC a I Copa da ConvivÃªncia, em que nossos alunos praticaram 
Futsal, Queimado e TÃªnis de Mesa, defendendo a bandeira da seleÃ§Ãµes que 
participam do evento e dos Estados que sediam os jogos.
O objetivo era fomentar a prÃ¡tica esportiva, trabalhada as aulas de EducaÃ§Ã£o 
FÃ-sica, e a integraÃ§Ã£o entre todas as turmas da escola, do turno da manhÃ£ e 
da tarde.
ParabÃ©ns a todos os alunos da E. M. Christiano Hamann que participaram deste 
evento. Ano que vem tem mais!
RESULTADOS:
* TÃŠNIS DE MESA (6o e 7o anos)1o Lugar = Renan (1702)2o Lugar = Lucas Assis 
(1603)3o Lugar = Natan (1604)
* TÃŠNIS DE MESA (8o e 9o anos)1o Lugar = Matheus Viany (1802)2o Lugar = Jonas 
(1801)3o Lugar = Victor (1801)
* FUTSAL (6o e 7o anos)1o Lugar = 1701 (ItÃ¡lia)2o Lugar = 1601 (Salvador)
* FUTSAL (7o e 8o anos)1o Lugar = 1902+ACE3 (Espanha)2o Lugar = 1802 (Uruguai)
* QUEIMADO (6o e 7o anos)1o Lugar = 1701 (ItÃ¡lia)2o Lugar = 1602+1604 
(Fortaleza)
* QUEIMADO (8o e 9o anos)1o Lugar = 1901 (JapÃ£o)2o Lugar = 1902 (Espanha)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
i-copa-da-convivencia_25.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

I COPA DA CONVIVÃŠNCIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Alunos da nossa escola em contato com a prÃ¡tica esportiva sob coordenaÃ§Ã£o dos
professores de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica: Marcello Matos e Francisco Lemos.
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1601-tema-brasil-suite-do-pescador.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 TURMA 1601 - TEMA "BRASIL: SUÃTE DO PESCADOR"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Professora Rosane dirigindo a turma 1601
[FOTO]

Alunas da 1601 ao som da mÃºsica "SuÃ-te do Pescador" de Dorival Caymmi.
[FOTO]

[FOTO]

CONFIRA A LETRA DESSA LINDA CANÃ‡ÃƒOSuÃ-te do PescadorDorival Caymmi
Minha
jangada vai sair pro mar

Vou trabalhar, meu bem querer

Se Deus quiser quando eu voltar do mar

Um peixe bom eu vou trazerMeus companheiros tambÃ©m vÃ£o voltar

E a Deus do cÃ©u vamos agradecerAdeus, adeus
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Pescador nÃ£o se esqueÃ§a de mim

Vou rezar pra ter bom tempo, meu bem

Pra nÃ£o ter tempo ruim

Vou fazer sua caminha macia

Perfumada com alecrim

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1702-1604-e-1602.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TURMA 1602, 1604 e 1702

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Prof Âº Marcelo Matos dirigindo a turma 1602.NORDESTE BRASILEIRO: FORRÃ“
Meninas da 1602 danÃ§ando "Xote das Meninas" de Luiz Gonzaga.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Prof Âª Anna Luiza dirigindo a turma 1604 ao Som de Bossa Nova.
"GAROTA DE IPANEMA"
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

ProfÂª Simone com as alunas da 1702.
DANÃ‡A AFRICANA
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1801-teatro-as-aventuras-de-arthur.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TURMA 1801 - TEATRO: "As aventuras de Arthur"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Sob direÃ§Ã£o da professora Sandra Almada, os alunos da 1801
 deram um show ao mostrar atravÃ©s do teatro, a cultura
do MÃ©xico.

[FOTO]
"As aventuras de Arthur, Azevedo no MÃ©xico"
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-1901-memorias-de-uma-gueixa.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Turma 1901 "MemÃ³rias de uma Gueixa"

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Com toda a dedicaÃ§Ã£o e desempenho da professora Carla, a apresentaÃ§Ã£o da 
turma sÃ³ podia dÃ¡ nisso! ParabÃ©ns!!!DANÃ‡A JAPONESA[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

SALA JAPONESA[FOTO]

[FOTO]

SatisfaÃ§Ã£o de missÃ£o cumprida!!!ProfÂª Carla com seus alunos
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
turma-8901-cultura-espanhola.html
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de junho de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROGRAMAÃ‡ÃƒO CULTURAL: COPA DA CONVIVÃŠNCIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
"O BRASIL CANTA E DANÃ‡A SUA CULTURA E DOS SEUSVISITANTES "CONFIRA O QUE ROLOU 
EM NOSSA ESCOLA!!!

Turma 8901, sob orientaÃ§Ã£o da professora Adriana.A turma apresentou, a 
cultura, a danÃ§a, a curiosidade e
a beleza das espanholas. Sem dÃºvida foi uma bela
apresentaÃ§Ã£o. ParabÃ©ns a todos que se dedicaram
nesse trabalho.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bom-dia.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BOM DIA!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-pais-e-responsaveis.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 REUNIÃƒO DE PAIS E RESPONSÃVEIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

DIAS 09 e 10 DE AGOSTO DE 2013.
09/ 08/2013 de 07:30 Ã s 16h10/08/2013 - Ã s 09:00hs.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
teatro-na-escola.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de agosto de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Teatro na escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Cia Atores de Mar leva para a EscolaChristianoHamann peÃ§a teatral 
sobreBullying.Confirao que rolou.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
aulas-de-skate-e-patins-gratuitas.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AULAS DE SKATE E PATINS GRATUITAS.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O
projeto coordenado pelo professor Rubens Carvalho hÃ¡ mais de 10 anos, ensina
jovens de 6 a 17 anos a andar de bike, patins e skate para crianÃ§as e
adolescentes que estejam em escola
pÃºblica com bom rendimento.As aulas acontecem durante a
semana, em dois horÃ¡rios: das 9h Ã s 10h30 e das 16h Ã s 18h30.As aulas 
acontecem dentro do
Complexo Esportivo da Rocinha e estÃ¡ aberta aos interessados de qualquer bairro
do Rio. Para mais informaÃ§Ãµes, basta mandar um e-mail para 
sbrparque@hotmail.com
Evento: Aulas de skate, bike e patins gratuitasData de inÃ-cio: Novembro 13, 

 2013Data Final: Dezembro 13, 2013PreÃ§o: GRÃTIS
Local: Complexo
Esportivo da Rocinha
HorÃ¡rio de atendimento: 9 Ã¡s 10:30h

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cinema-oficina-live-cinema-gratuita-rj.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CINEMA: Oficina "Live Cinema" - GRATUITA - RJ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

As Bibliotecas Parque da Rocinha e Parque de Manguinhos receberÃ£o uma das 
oficinas da 6Âª Mostra Live Cinema.
Parque de ManguinhosDias: 23, 24 e 30/11
Parque da RocinhaDias: 07, 08, 14 e 15/12
Veja quando:Para se inscrever basta mandar e-mail dizendo quem Ã© vocÃª, o que 
vocÃª faz, se vocÃª sabe usar uma cÃ¢mera de vÃ-deo e/ou foto, se sabe usar 
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algum software de ediÃ§Ã£o e nÃ£o se esqueÃ§a de nos INFORMAR por que vocÃª quer
fazer esta oficina!
A Oficina Ã© gratuita e as inscriÃ§Ãµes, que estÃ£o abertas atÃ© o dia 06 de 
outubro de 2013, podem ser feitas pelo email:inscricao@oficinalivecinema.com.br
As vagas sÃ£o limitadas. Os participantes serÃ£o comunicados por e-mail apÃ³s a 
sua seleÃ§Ã£o.
Mais informaÃ§Ãµes acesse:http://www.oficinalivecinema.com.br/

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-valor-do-homem.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O VALOR DO HOMEM

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
NÃ£o
se mede o valor de um homem pelas suasroupas ou pelos bens que
possui. O verdadeiro valor do homem Ã© o seu carÃ¡ter, suas ideias e a nobreza
dos seus ideais.

Charlie Chaplin
Exija educaÃ§Ã£o, crie idÃ©ias, pratique
cidadania, construa valores, assim serÃ¡s alguÃ©m de valor.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
os-alunos-da-escola-christiano-hamann.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quinta-feira, 5 de setembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Os alunos da escola Christiano Hamann visitam hoje (05/09) a XVI Bienal do 
Livro.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trabalho-de-arte-dos-alunos-do-acelera.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
quinta-feira, 3 de outubro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TRABALHO DE ARTE DOS ALUNOS DO ACELERA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-da-escola-christiano-visitando-o.html

<DESCRIÃ‡ÃƒO>
 Escola Municipal Christiano Hamann. HÃ 47 anos formando cidadÃ£os...<DATA DA 

POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de novembro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos da Escola Christiano Visitando o Centro Cultural da Light. 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 3\Emiz 
2011.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
Emiz e o ar que respiramos
 
Com a utilização da Educopédia - Sexto Ano , Ciências, aula 21 - Poluição do ar 
e seus efeitos - atividade 2, os alunos são alertados de forma ilustrada sobre 
os efeitos do CFC na camada de Ozônio da nossa atmosfera.
Dessa forma, nossos alunos aprenderam sobre os perigos que ameaçam o ar que 
respiramos, os efeitos nocivos das ações humanas e o que devemos fazer para 
preservá-lo.
Neste contexto, são apresentados os vídeos que tratam o assunto de forma 
animada, enriquecendo o conhecimento dos nossos alunos.
A aula foi preparada e ministrada pela professora Marilza de Ciências.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 3 de dezembro de 2011
Quarta Culminância: Sinfonia Natalina
 
A Quarta Culminância: Sinfonia Natalina da EMIZ apresentou a produção dos alunos
com o conteúdo desenvolvido ao longo do ano pelos diferentes professores e 
disciplinas. 
O Projeto Qualivida - Ginástica para a Terceira Idade - exibia-se na mini-quadra
aqui da Escola Municipal Irmã Zélia. Nos corredores da escola os trabalhos 
expostos refletiam toda a dinâmica da Unidade Escolar.
Alunos explicavam experiências que comprovavam os conhecimentos adquiridos nas 
aulas de Ciências.
As paródias feitas pelos alunos do Sexto Ano eram submetidas à votação dos 
presentes para escolha da vencedora.
Musicas e poemas eram representadas em maquetes, declamados e autografados.
O Dia da Consciência Negra foi reverenciado por poesias declamadas e dança 
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apresentada pelo Sétimo Ano.
A Sala de Leitura distribuía o livro feito com produção dos alunos.
Num “Tapete contador de história” o Sexto Ano representa a “Branca de Neve”.
Agradecemos o emprenho de alunos e professores e a presença da professora Regina
Bizarro.   
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
Educopedia e estêncil na Emiz
 
Através de um jogo que simula um Tribunal de Justiça, onde um grupo defende e 
outro acusa, os alunos do 8º ano da Escola Municipal Irmã Zélia aprenderam a 
diferenciar ARTE de vandalismo Pichação), utilizando como referência a aula 10 
da EDUCOPÉDIA - ARTE, sobre GRAFITTI E ESTÊNCIL. Confira o resultado nos slides 
dessa apresentação preparada pela professora Camila Portes.
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
Regina Bizarro participa da Quarta Culminância
 
A comunidade da Escola Municipal Irmã Zélia recebeu, nesta terça-feira, para 
participar da nossa Quarta Culminância: Sinfonia Natalina, a representante do 
RioEduca.net na 5 CRE, Regina Bizarro. Confira como foi a interação com os 
nossos alunos e trabalhos apresentados.
[FOTO] 
-------------------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
E. M. Irmã Zélia Distribui Kit de Férias
 
A Secretaria Municipal de Educação lançou o kit de férias para os alunos do 1°, 
2° e 3° ano das escolas da Prefeitura e nós distribuímos aqui na Irmã Zélia para
nossos alunos. O kit contém um almanaque de férias, lápis, borracha, apontador e
caixa de lápis de cera. 
O material, que deve ser utilizado com o apoio da família, tem como objetivo 
consolidar os conhecimentos trabalhados ao longo do ano de 2011 e propor novos 
desafios no período de férias escolares dos alunos.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
domingo, 27 de novembro de 2011
Preparativos Quarta Culminância
 
Nossos alunos já estão mobilizados para a nossa Quarta Culminância: Sinfonia 
Natalina, que vai acontecer dia 29 de novembro, terça-feira aqui na Escola 
Municipal Irmã Zélia!  Aqui postamos os registros da aula do professor Marcelo 
na turma 1701 durante os preparativos para as apresentações. Estamos todos 
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ansiosos para ver mais esse show dos alunos da Irmã Zélia. Vocês não podem 
perder! Até terça, aqui na Emiz.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 26 de novembro de 2011
Vitória da Chapa Perseverança
 
Hoje, aconteceu na Escola Municipal Irmã Zélia a eleição da direção para os 
próximos três anos. A comunidade Irmã Zélia compareceu e consagrou a Chapa 
Perseverança como a vencedora. Agradecemos o apoio, juntos construiremos um 2012
melhor. 
A Direção.
     

Responsável Votando

Responsável Votando

Responsável Votando

Diretora Neuza
Diretora Neli e ex aluna
Diretora Neli confiante na vitória
Comunidade Irmã Zélia votando
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
Cantatas de Ação de Graças
 
Festa na Emiz! Hoje, Dia de Ação de Graças, comemoramos a data com duas Cantatas
na famosa rampa aqui na Escola Municipal Irmã Zélia. A 1ª começou às 11h e, a 
segunda, às 16h30min. Veja as fotos dessa animada festa! Nossos alunos 
encantaram a comunidade da E. M. Irmã Zélia com uma linda apresentação.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 15 de novembro de 2011
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Quarta Culminância na Irmã Zélia
 
Participe da nossa Quarta Culminância: Sinfonia Natalina, que vai acontecer no 
dia 29 de novembro, a partir das oito horas até às cinco da tarde, aqui na 
Escola Municipal Irmã Zélia.
Estamos preparando um dia incrível! Entre as propostas, apresentaremos uma Feira
Cultural com exposição de trabalhos das turmas, tapetes de contação de história 
e outras surpresas mais. Contamos com a sua presença! 
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Eleição de Gestão
 
Pedimos aos alunos do sexto, sétimo e oitavo ano e aos responsáveis de toda 
comunidade escolar da Irmã Zélia que compareçam nos dias 23, 24, 25 e 26 de 
novembro, das 8 às 17 horas, para participarem do processo de eleição da 
direção. A chapa única Perseverança é formada pelas atuais diretoras Neli e 
Neuza. Seu voto é importante para que possamos melhorar, a cada dia o ensino 
aqui na Irmã Zélia, Contamos com vocês! Compareça e vote sim!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 11 de novembro de 2011
Emiz no Zoológico
 
As turmas do EI aqui da Irmã Zélia foram conferir os conceitos sobre os animais 
que foram passados em sala de aula pelas. Nesse passeio, as professoras Solange 
(Educação Especial, Ana Valéria, Bete e Dayane expandiram as aulas ministradas 
através desta animada aula/passeio ao Jardim Zoológico.
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 8 de novembro de 2011
Concurso de Redação na Emiz
 
No dia 31 de outubro, a Escola Municipal Irmã Zélia celebrou o aniversário do 
poeta Carlos Drummond de Andrade com um concurso de redação temática. O tema foi
Dia das Bruxas. Juntamos as duas datas e em prol da educação, propusemos o tema:
Faz de conta que você acordou com os poderes que as bruxas tem nas famosas 
histórias infantis. Você pode mudar o que quiser na sua vida. O que você faria?
 
Parabéns
escritor
Concurso de Redação
 

Sua redação foi selecionada em nosso Concurso Edição 2011. Com todo esse 
talento, logo logo, você se tornará um grande escritor. Continue Escrevendo!
GRANDE ESCRITOR DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA 2011
DIREÇÃO       
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA
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2011

O concurso foi para as turmas do 2º ano até o oitavo ano aqui na E. M. Irmã 
Zélia. Cada ano teve o seu respectivo campeão que aqui, você confere em fotos! 
Estamos ansiosos para o resultado.

Prof. Maria Angela e aluno  da Turma 1501
Prof. Mariana e aluna                                                           
         vencedora da T. 1204

Prof. Silvia e Rodrigo da T. 1303

Prof. Elisangela e                                      João Matheus da T. 1201

Prof.  Deise e  Jéssica da T. 1602
Prof. Deise e aluna Fabiana, vencedora da Turma 1601

Prof. Elisangela e                Andrienny da T. 1202

Professora Ana Valéria e               Guilherme da T. 1501

Professora Maria Ângela e Sophia           Pâmella da T. 1401
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 29 de outubro de 2011
Aposentadoria “Tia Vania”
 
Um momento especial na E. M. Irmã Zélia! A professora Vania, que dedicou 35 anos
de de sua vida à educação, celebrou sua aposentadoria ! Todos nós da Emiz 
seremos eternamente gratos por termos partilhado da sua companhia e presenciado 
seus ensinamentos. O sucesso no futuro dos nossos alunos, certamente, reflete 
muito das encantadoras aulas ministradas pela querida “Tia Vania”. Toda 
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comunidade da Escola Municipal Irmã Zélia agradece a sua presença em nossas 
vidas, sempre atuando em prol da educação! Muito obrigado! Deixe a sua mensagem 
para a “Tia Vania”.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
Emiz na fábrica da Coca-Cola
 
As turmas 1701 e 1801 venceram o desafio da Gincana Folclórica na Emiz. Parte 
das atividades desenvolvidas pela equipe pedagógica da Escola Municipal Irmã 
Zélia, a gincana teve atividades que promoveram a interação dos alunos. Uma das 
tarefas que pontuavam a favor das turmas eram os comentários postados aqui no 
Emiz On-line, interação total na Irmã Zélia. A recompensa para as duas turmas 
vencedoras foi o incrível passeio à Fábrica da Coca-Cola junto com as 
professoras Janete, Marilza e Soraia. Confere aí e não esqueça de comentar! 
Ah... as lindas fotos são da professora Soraia.
 
  
Clique aqui para ver o álbum com todas as fotos do passeio!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
 

Escola Municipal Irmã Zélia on-line
 
 
Bem-vindos Equipe Projeto Pedagógico Blog Vídeos Fotos Recados
 
 

segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Gincana Folclórica na Emiz
 
Hoje,  começamos a Gincana Folclórica da EMIZ, com as turmas do 6º ao 8º ano. 
Esse agito acontece até quarta-feira, com as turmas  aqui da E. M. Irmã Zélia  e
já programamos tarefas envolvendo danças folclóricas, cantigas de roda, 
Parlendas, Trava línguas, Contos e Lendas, Painel de Artes e Quiz de Ciências. 
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Além dessas tarefas, nossos alunos podem pontuar por participação no Desfile 
Cívico (clique aqui e veja como foi o desfile) e com o comentário mais criativo 
no Blog aqui da Emiz On-line.
Nessa segunda-feira, estiveram envolvidos com a Gincana as professoras Soraia, 
Priscilla, Deise, Camila e Marilza.
 
Turma 1601

O desafio de hoje foi criar uma apresentação da roupa típica e um Quiz de 
Ciências.
Aqui na Emiz é assim: educamos, ensinamos e promovemos, junto com nossos 
queridos alunos, o resgate da cultura regional brasileira.

A turma vencedora ganhará um passeio cultural. E você já sabe que vamos postar 
tudo aqui no Emiz On-line! Aguarde.
Não esquece de comentar, isso dá pontos! Boa Sorte

Turma 1801

Turma 1601

Turma 1701

Turma 1701

Turma 1801

Turmas do quinto ao oitavo ano

Turma 1801

Turmas do quinto ao oitavo ano
Turma 1601
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
 

Escola Municipal Irmã Zélia on-line
 
 
Bem-vindos Equipe Projeto Pedagógico Blog Vídeos Fotos Recados
 
 

domingo, 2 de outubro de 2011
Terceira Culminância na Emiz
 
Sexta-feira é o grande dia da nossa Terceira Culminância > Sinfonia da Cultura 
de um Povo, no auditório aqui da Irmã Zélia. Confira a programação completa e os
ensaios dos nossos alunos liderados pela professora Vivian Couto.
 
 
As turmas de Educação Infantil e Classe Especial apresentarão cantigas de roda 
famosas em nosso Folclore. As Cantigas de Roda são um tipo de canção infantil 
popular relacionada às brincadeiras de roda. Nesse sentido carregam uma melodia 
de ritmo limpo e rápido, favorecendo a imediata assimilação. No Brasil, fazem 
parte do folclore brasileiro, incorporando elementos das culturas africana, 
européia (principalmente portuguesa e espanhola) e indígena. Na matriz cultural 
brasileira têm uma característica interessante, que é a autoria coletiva (ou 
anônima) pelo fato de serem passadas de geração à geração. Atreladas ao ato de 
brincar, consistem em formar um grupo com várias crianças, dar as mãos e cantar 
uma música com características próprias, com melodia e ritmo equivalentes à 
cultura local, letras de fácil compreensão, temas referentes à realidade da 
criança ou ao seu imáginário, e geralmente com coreografias. As cantigas hoje 
conhecidas no Brasil têm origem européia, mais especificamente em Portugal e 
Espanha. As cantigas de roda são de extrema importância para a cultura de um 
país. Através delas dá-se a conhecer costumes, o cotidiano das pessoas, festas 
típicas do local, comidas, brincadeiras, paisagem, crenças. Normalmente tem 
origens antigas e muitas versões de suas letras, pois vão sendo passadas 
oralmente pelas gerações.
A turma 1202 apresentará um número de forró. O forró é uma dança popular de 
origem nordestina. Esta dança é acompanhada de música, que possui o mesmo nome 
da dança. A música de forró possui temática ligada aos aspectos culturais e 
cotidianos da região Nordeste do Brasil. A música de forró é acompanhada dos 
seguintes instrumentos musicais: triângulo, sanfona e zabumba.  De acordo com 
pesquisadores, o forró surgiu no século XIX. Nesta época, como as pistas de 
dança eram de barro batido, era necessário molhá-las antes, para que a poeira 
não levantasse. As pessoas dançavam arrastando os pés para evitar que a poeira 
subisse.
A origem do nome forró tem várias versões, porém a mais aceita é a do 
folclorista e pesquisador da cultura popular Luiz Câmara Cascudo. Segundo ele, a
palavra forró deriva da abreviação de forrobodó, que significa arrasta-pé, 
confusão, farra. 
A turma 1301 apresentará um número de frevo, essa dança surgiu em Pernambuco 
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entre os anos de 1910 e 1911. A palavra frevo vem de ferver, uma vez que, o 
estilo de dança faz parecer que abaixo dos pés das pessoas exista uma superfície
com água fervendo.
Este estilo pernambucano de carnaval é um tipo de marchinha bastante acelerada, 
que, ao contrário de outras músicas carnavalescas, não possui letra, sendo 
simplesmente tocada por uma banda que segue os blocos carnavalescos enquanto a 
multidão se diverte dançando. 
Apesar de parecerem simples ao olhar, os passos do frevo são bem complicados, 
pois, esta dança inclui: gingados, malabarismos, rodopios, passinhos miúdos e 
muitos outros passos complicados. Para complementar a beleza da dança, eles usam
uma sombrinha ou guarda-chuva aberto enquanto dançam. 

A turma 1204 apresentará uma ciranda que consiste em uma brincadeira de roda 
infantil cantada e dançada em diversas regiões do Brasil, é de origem 
Portuguesa, cantada também por adultos em rodas em Goiás, São Paulo e Minas 
Gerais, também pode ser chamada como cirandinha. De mãos dadas, todos se 
deslocam em círculo para os lados, para dentro e para fora, cantando ao mesmo 
tempo que dançam.
As turmas 1401 e 1502 apresentarão um número de carimbó que é uma Mistura do 
ritmo indígena, com a vibração do batuque africano e alguns traços da expressão 
corporal característicos das danças portuguesas como os dedos castanholando na 
marcação certa do ritmo agitado. Dança de roda executada por uma dançarina 
solista que, após uma série de passos, cobre o parceiro com a saia. Típica da 
ilha de Marajó e do Pará, o nome deriva do tambor usado para acompanhamento.
As turmas de Educação Infantil e a a turma 1101 apresentarão cantigas de roda 
famosas em nosso Folclore. As Cantigas de Roda são um tipo de canção infantil 
popular relacionada às brincadeiras de roda. Nesse sentido carregam uma melodia 
de ritmo limpo e rápido, favorecendo a imediata assimilação. No Brasil, fazem 
parte do folclore brasileiro, incorporando elementos das culturas africana, 
européia (principalmente portuguesa e espanhola) e indígena. Na matriz cultural 
brasileira têm uma característica interessante, que é a autoria coletiva (ou 
anônima) pelo fato de serem passadas de geração à geração. Atreladas ao ato de 
brincar, consistem em formar um grupo com várias crianças, dar as mãos e cantar 
uma música com características próprias, com melodia e ritmo equivalentes à 
cultura local, letras de fácil compreensão, temas referentes à realidade da 
criança ou ao seu imáginário, e geralmente com coreografias. As cantigas hoje 
conhecidas no Brasil têm origem européia, mais especificamente em Portugal e 
Espanha. As cantigas de roda são de extrema importância para a cultura de um 
país. Através delas dá-se a conhecer costumes, o cotidiano das pessoas, festas 
típicas do local, comidas, brincadeiras, paisagem, crenças. Normalmente tem 
origens antigas e muitas versões de suas letras, pois vão sendo passadas 
oralmente pelas gerações.

     
A turma 1102 Cantará uma música chamada você sabe o que é o Folclore? E 
apresentará também uma dança chamada catira. A catira ou cateretê é uma dança 
tipicamente Brasileira .Ninguém sabe ao certo a verdadeira origem dessa dança, 
alguns acreditam que foi uma mistura de várias culturas como a africana, 
espanhola, indígena e portuguesa. Mas outros acreditam que foi uma forma 
encontrada pelos jesuítas para melhorar o  entrosamento com os índios.
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A dança, é muito chamativa devido ao seu vigor e sincronicidade, compõe-se de 
palmateios e sapateios ritmados que os catireiros executam, em duas fileiras - 
uma em frente à outra, formando pares. Foi uma dança muito usada pelos 
catequistas, muito conhecida e difundida entre os caipiras do estado de São 
Paulo. Nas zonas litorâneas ( desde Angra dos Reis até a baía de Paranaguá) era 
dançado usando-se tamancos de madeira. Já nas zonas pastoris (Barretos, 
Guaratinguetá, Itararé, sul de São Paulo e Minas, Norte do Paraná e Goiás) 
usavam-se grandes esporas chilenas para ecoar melhor o som. Em muitos locais 
desses estados, a dança era executada com os pés descalços. O catireiro procura 
sempre "pisar as cordas da viola", termo que designa sincronia entre o toque do 
instrumento com o bater de pés e mãos.

As turmas 1201 e 1203 apresentarão um número de forró. O forró é uma dança 
popular de origem nordestina. Esta dança é acompanhada de música, que possui o 
mesmo nome da dança. A música de forró possui temática ligada aos aspectos 
culturais e cotidianos da região Nordeste do Brasil. A música de forró é 
acompanhada dos seguintes instrumentos musicais: triângulo, sanfona e zabumba.  
De acordo com pesquisadores, o forró surgiu no século XIX. Nesta época, como as 
pistas de dança eram de barro batido, era necessário molhá-las antes, para que a
poeira não levantasse. As pessoas dançavam arrastando os pés para evitar que a 
poeira subisse.
A origem do nome forró tem várias versões, porém a mais aceita é a do 
folclorista e pesquisador da cultura popular Luiz Câmara Cascudo. Segundo ele, a
palavra forró deriva da abreviação de forrobodó, que significa arrasta-pé, 
confusão, farra. 

As turmas 1302 e 1303 apresentarão um número de frevo, essa dança surgiu em 
Pernambuco entre os anos de 1910 e 1911. A palavra frevo vem de ferver, uma vez 
que, o estilo de dança faz parecer que abaixo dos pés das pessoas exista uma 
superfície com água fervendo.
Este estilo pernambucano de carnaval é um tipo de marchinha bastante acelerada, 
que, ao contrário de outras músicas carnavalescas, não possui letra, sendo 
simplesmente tocada por uma banda que segue os blocos carnavalescos enquanto a 
multidão se diverte dançando. 
Apesar de parecerem simples ao olhar, os passos do frevo são bem complicados, 
pois, esta dança inclui: gingados, malabarismos, rodopios, passinhos miúdos e 
muitos outros passos complicados. Para complementar a beleza da dança, eles usam
uma sombrinha ou guarda-chuva aberto enquanto dançam. 
A turma 1402 apresentará a dança balaio. O Balaio faz parte das danças do 
fandango...O nome da dança vêm do formato que as saias das damas adquirem em 
determinado momento da dança quando, depois de girarem em torno de si, 
rapidamente, abaixam-se. O ar acumulado faz com que elas se avolumem e se 
arredondem tomando a forma do objeto...A palavra Balaio, nesta dança, como se 
deduz pelo sentido dos versos, significa cesto, geralmente de taquara, embora o 
termo tenha aparecido no texto de algumas cantigas e danças brasileiras (Lundu, 
Samba, Chula, Bumba-meu-boi), significando quadris femininos.
A turma 1501 apresentará um número de carimbó que é uma Mistura do ritmo 
indígena, com a vibração do batuque africano e alguns traços da expressão 
corporal característicos das danças portuguesas como os dedos castanholando na 
marcação certa do ritmo agitado. Dança de roda executada por uma dançarina 
solista que, após uma série de passos, cobre o parceiro com a saia. Típica da 
ilha de Marajó e do Pará, o nome deriva do tambor usado para acompanhamento.
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 27 de setembro de 2011
Visitamos o Museu da Vida
 
Hoje foi dia muito especial de Setembro aqui na Emiz. Nossas dedicadas 
professoras promoveram, com muito empenho e dedicação,  um passeio com as turmas
do primeiro ano aqui da Escola Municipal Irmã Zélia para o Museu da Vida. Dia 
incrível!
 

seguinte >
< anterior
O Museu da Vida é um espaço de integração entre ciência, cultura e sociedade, o 
Museu da Vida tem por objetivo informar e educar em ciência, saúde e tecnologia 
de forma lúdica e criativa, através de exposições permanentes, atividades 
interativas, multimídias, teatro, vídeo e laboratórios. 
Por ser vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, o Museu assume características 
únicas, refletindo a cultura, a missão e o compromisso social da instituição. 
Seus temas centrais são a vida enquanto objeto do conhecimento, saúde como 
qualidade de vida e a intervenção do homem sobre a vida.
As fotos postadas transmitem muito da brilhante iniciativa das nossas 
professoras e o encantamento presente em cada rosto, em cada semblante dos 
nossos queridos alunos. Certamente, eles aprenderam muito nessa inesquecível 
aula cultural no Museu da Vida.
Clique aqui, acesse o site do Museu. Veja cada uma das incríveis exposições 
programadas lá. Até sábado, ainda é possível conferir a maravilhosa exposição 
“elementar a química do mundo”. Fica a dica da equipe pedagógica da E. M. Irmã 
Zélia. Clique aqui e veja o nosso álbum de com todas as fotos dos nossos alunos 
e professores no Museu da Vida. Envie seu comentário e curta a página da Emiz no
Facebook. Convide sua família para ver o nosso passeio especial, divulgue, 
compartilhe! Conte a todos tudo o que aprendeu no museu.  
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
domingo, 25 de setembro de 2011
Irmã Zélia no Facebook
 
Visite e curta a nova página no Facebook da Escola Municipal Irmã Zélia. Digite 
no navegador www.facebook.com/emizelia. Convide seus amigos e familiares para 
conhecerem o trabalho que realizamos aqui na Irmã Zélia. Queremos muito saber o 
que vocês estão achando das nossas atividades. Agora estamos juntos, também, no 
Facebook. Vamos interagir sempre em benefício da educação.
 
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
Aluno Lucas na Educação Física
 
O querido aluno Lucas, da Turma 1801 visitou  o Emiz On-line, comentou, pediu e,
prontamente decidimos atender o pedido do nosso aluno e publicamos esse post. 
Confira esse dia muito especial orquestrado pela professora Soraia.
 
Com muita criatividade, empenho e carinho, a professora de Educação Física 
Soraia praticou o melhor da inclusão e, através da dança, animou o aluno Lucas 
numa agitada aula no auditório aqui na Irmã Zélia.
As fotos mostram a alegria do aluno e a interação da turma. E aí Lucas, o que 
achou do post? Gostou? Mande seus comentários!

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
------------------------------------------------------------------------------- 
sexta-feira, 16 de setembro de 2011

Desfile Cívico
 
Sexta-feira foi um dia especial toda a comunidade da Escola Municipal Irmã 
Zélia. Durante o Desfile Cívico em Homenagem ao Pavilhão Nacional, nossos alunos
nos emocionaram com uma linda demonstração de amor a pátria e exercício da 
cidadania. Parabéns aos nossos queridos alunos. Muito obrigada pelo empenho 
desde os ensaios. Veja as fotos e mande seu comentário! Queremos saber de vocês 
como tem sido a experiência e o convívio na Irmã Zélia. Clique aqui e veja o 
álbum de fotos do desfile.
 
            
 
Local: Rua Monsenhor Félix
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 6 de setembro de 2011
Dia da Pátria Turma EI 21
 
A professora Ana Valéria trabalhou a Semana da Pátria no dia 6 de setembro, com 
os alunos da turma do Ensino Infantil EI 21. Veja as fotos e mande seus 
comentários.
 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
domingo, 4 de setembro de 2011
Nossos alunos
já estão ensaiando para 
a Terceira Culminânica
 
Vem aí a Terceira Culminância que iremos apresentar aqui na Escola Municipal 
Irmã Zélia. Nossos alunos da Turma 1801 já estão ensaiando para a apresentação 
oficial, no dia sete de outubro. Não perca. Se tiver dúvidas, entra em contato 
conosco na escola ou aqui mesmo, no Emiz On-line, deixe seu comentário!
 

FOLCLORE
SINFONIA DA CULTURA 
DE UM POVO

3 BIM
Terceira Culminância 
Dia 7 de outubro. Exposição dos trabalhos, danças e comidas típicas.
Aguardem!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 3 de setembro de 2011
Emiz na Bienal do Livro Rio
 
As tias Janete, Leda, Vivian,  Solange e Mariana levaram nossos alunos para um 
passeio cultural na XV BIENAL DO LIVRO DO RIO. Certamente, esse foi um programa 
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de muitas histórias. Nossos alunos compraram livros e, para finalizar mais um 
incrível dia de aula externa, fizeram um lindo trabalho pedagógico. Confira as 
fotos desse dia mais que especial. Aguardamos seus comentários. Lembre-se, aqui 
é seu espaço!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
domingo, 28 de agosto de 2011
Bolo de Fubá na Emiz
 
De acordo com o planejamento do 3º Bimestre - "Sinfonia da cultura de um povo"; 
partindo das lendas do nosso FOLCLORE, resgatando valores culturais do nosso 
povo e  fixando medidas através de uma aula "saborosa" a turma da professora 
Silvia preparou um bolo de fubá.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
Musical Folclórico na Emiz
 
Um dia especial marcou a apresentação do  musical Folclórico Infantil Rio de 
Janeiro a dezembro com Jujuba e Ana Nogueira, que integra a 8ª mostra do Centro 
Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude (CBTIJ) e foi indicada para 
concorrer ao Prêmio Zilka Salaberry de Teatro Infantil. Os alunos aqui na Emiz 
presenciaram um encantador musical folclórico que mostra manifestações culturais
do nosso povo. Essa foi mais uma parceria da Escola Municipal Irmã Zélia com o 
SESC Madureira.
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
domingo, 21 de agosto de 2011
Irmã Zélia no blog do Rioeduca.net
 
Agradecemos ao Rioeduca.net pelo destaque no portal  às  atividades pedagógicas 
desenvolvidas pela Equipe Pedagógica aqui da Emiz. O blog do portal Rioeduca.net
divulgou a Segunda Culminância: Sinfonia da Leitura e da Escrita no Meio 
Ambiente, que realizamos no dia 15 de junho. Clique aqui e veja as fotos. Clique
aqui e veja os vídeos. Clique aqui e veja o blog do Rioeduca.net.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
Dia dos Pais na Irmã Zélia
 
 
  
A Educação Infantil - EI homenageou os Papais.
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 6 de agosto de 2011
Reunião com os responsáveis
 
A reunião com responsáveis na Irmã Zélia contou com a presença de 300 
responsáveis. Para o encontro, o professor Marcus da Cruz preparou uma 
apresentação explicando os projetos da Secretaria Municipal de Educação SME-RJ: 
Minha Primeira Biblioteca; Sou Pai, Sou Aluno e Bolsa Família Carioca. 
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quarta-feira, 15 de junho de 2011
Sinfonia da Leitura e da Escrita no Meio Ambiente
 
O projeto propõe-se a ampliar o conhecimento do leitor pleno e do alfabetizando 
no que se refere às questões socioambientais, tornando-os agentes 
multiplicadores da preservação do meio ambiente, juntamente com a comunidade 
escolar. O meio ambiente é usado como tema transversal a ser trabalhado em todas
as disciplinas (PCN).
Nesta Culminância foi mostrado à comunidade, através da apresentação, da 
exposição dos trabalhos dos alunos e da palestra do professor Anderson, maneiras
de se preservar o meio ambiente. Os responsáveis interagiram positivamente.

ESCOLA MUNICIPAL
IRMÃ ZÉLIA
Sinfonia da leitura e da escrita no meio ambiente
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 14 de abril de 2011
Aniversário "especial" da Gabriela
 
No dia do seu aniversário, a aluna da turma especial da Tia Cristiane foi 
surpreendida com uma festa preparada pela sua mãe. A turma toda junta comemorou 
os 18 anos da nossa querida aluna.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011
O retorno das crianças
 
A alegria está de volta na Escola Municipal Irmã Zélia com o retorno dos alunos.
[FOTO]
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[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
O dia do retorno
 
No primeiro dia de trabalho de 2011 a equipe da Irmã Zélia foi recebida por um 
saboroso café da manha e um esperado almoço de confraternização.
[FOTO]
[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 3\Emiz 
2012.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 6 de outubro de 2012
Aulas de Grafitte e Estêncil
 
Nas aulas de arte, os alunos da t. 1801, aprendem através da Educopedia sobre o 
tema Grafitte e estêncil - aula 10.
Aprendemos sobre as origens do grafitte, sua relação com o Hip Hop e promovemos 
um "tribunal do júri" para discutir pichação x grafitti (fotos enviadas 
anteriormente). Conhecemos alguns artistas famosos mundialmente, dentre eles, os
brasileiros e irmãos "Os Gêmeos".
Em seguida, conhecemos a técnica do estêncil com a artista Monica Nador e 
experimentamos fazer nosso próprio estêncil. Abordamos o tema do projeto da 
escola, folclore, e aproveitamos o centenário de Luiz Gonzaga. Confira o 
resultado nas fotos abaixo.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 5 de outubro de 2012
Máscaras Africanas na Emiz   
 
Os nossos alunos da turma 1702 tem estudado em Arte, com a prof. Camila Portes, 
sobre a cultura africana. Inicialmente, estudamos sobre as manifestações 
artísticas da cultura africana desde o período colonial - aula 14. Estudamos 
sobre o artista Debret e fizemos releituras de suas obras e também sobre a 
posição do negro na sociedade atual.
Seguindo com o assunto, estamos estudando sobre as Manifestações artísticas 
africanas - aula 18, e iniciamos conversando com a funcionalidade da arte 
africana, abordando as máscaras. O ponto alto da aula, foi quando os alunos 
criaram suas máscaras. Como mostram as fotos.
O que você acha sobre essa aula? Deixe seu comentário aqui no Emiz On-line, 
vamos interagir.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
Contação de história na Emiz
 
Veja como foi especial essa aula com a professora Camila Portes. Os alunos da 
1202 ouviram a história de Ziraldo, "Os Dez Amigos".
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
Boto Cor de Rosa na Emiz
 
Hoje na SEMANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL na EMIZ  as turminhas trabalharam a lenda do

BOTO COR DE ROSA. Ouviram a lenda, assistiram ao vídeo , cantaram e fizeram 
diversas atividades decorrentes deste tema. E ainda saíram caracterizados .
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 23 de agosto de 2012
Dez Sacizinhos na Maratona Emiz
 
A turma EI-21 da tia Dayane ouviu a história DEZ SACIZINHOS. Nossos alunos 
dramatizaram, pulando numa perna só e ainda confeccionaram um lindo cartaz em 
grupo.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 21 de agosto de 2012
Semana da Educação Infantil na Emiz
 
Hoje , na Semana da Educação Infantil, as turminhas da EI "brincaram" com as 
cantigas de roda do nosso Folclore. Cantaram,dançaram, desenharam,pintaram e 
aprenderam de um modo muito prazerosamente.
Assista ao vídeo e comente nossas aulas! Vamos interagir.
[FOTO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 10 de agosto de 2012
Maratona de Alfabetização 
Responsáveis na Emiz
 
Veja a participação dos pais e responsáveis na Maratona de Alfabetização da 
Escola Municipal Irmã Zélia. É a comunidade Irmã Zélia reunida apreciando os 
trabalhos desenvolvidos pelos nossos queridos alunos! Os responsáveis ficaram 
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encantados com as atividades e se deliciaram com as receitas especialmente 
preparadas pelos nossos alunos durante as aulas. Clique AQUI e confira nosso 
álbum de fotos completo.
 
  
          

Coral dos alunos que participaram da MARATONA cantando para homenagear os pais e
responsáveis.

Coral dos alunos que participaram da MARATONA cantando para homenagear os pais e
responsáveis.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
Maratona de Alfabetização: O homem que amava caixas!
 
A turma da tia Ana Valéria usou a criatividade após ouvir "O homem que amava 
caixas" e construiu este armário usando uma caixa velha. Parabéns!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 7 de agosto de 2012
O Sapo não lava o pé
 
Hoje, dentro das atividades da Semana de Alfabetização na Emiz, trabalhamos a 
cantiga folclórica do "O Sapo não lava o pé".
A Escola Municipal Irmã Zélia ficou lotada de sapos. Foi muito divertido , 
graças à criatividade das professoras. As crianças adoraram.
 

Além de cantar, desenhar, declamar as crianças rescreveram a cantiga em seus 
cadernos.
Na foto ao lado a tia Tia Nathália apresenta os seus "sapinhos"

Tia Tia Nathália apresenta os seus "sapinhos"
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?
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
domingo, 5 de agosto de 2012
Semana de Alfabetização na Emiz
 
A Semana de Alfabetização aqui na Emiz recebeu o nome de MARATONA DE 
ALFABETIZAÇÃO. Vamos mobilizar toda a comunidade da Escola Municipal Irmã Zélia:
alunos, professores e responsáveis. Entre os dias 6 e 10 de agosto, vamos 
promover atividades que favorecem o processo de alfabetização em atividades 
como: contação de histórias, músicas, jogos, dramatizações, vídeos, trabalhos de
arte e preparação de receitas deliciosas do nosso folclore! Participe! Sexta 
nossos alunos vão expor os seus trabalhos. Aguardem nossas fotos!
Aguardem nossas fotos! Em breve vamos publicar tudo aqui no Emiz On-line e em 
nossa página no Facebook! 
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quarta-feira, 11 de julho de 2012
Segunda Culminância na Emiz
 
Você é nosso convidado para assistir as apresentações dos nossos alunos na nossa
Segunda Culminância.

Programação:
 

2º Turno: 13:30 às 15:30
1101- Música Herdeiros do Futuro
1303- MúsicaTempo de Mudar
1304- Música Planeta Água
1901- Apresentação de uma peça de teatro com a Professora Claudia
EI 11 e EI 21- Música A Chuva Caiu
1º Turno: 8:30 às 10:30
1102- Música Herdeiros do Futuro
1202- Música Amigo Planeta
1401-  Música Pedra não é gente ainda, apresentação de uma peça realizada pela 
Sala de Leitura
1302- Apresentação de Slides sobre sustentabilidade que os alunos realizaram em 
sala.T
1602, 1702, 1801 e 1901- Apresentação de vídeos de trabalhos realizados
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1901- Apresentação de uma peça de teatro com a Professora Claudia
EI 10 e EI 20- Música A Chuva Caiu
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 5 de julho de 2012
Medicina na Emiz
 
A Faculdade de Medicina Souza Marques atuam na EMIZ  por meio de uma parceria 
que enriquece o nosso trabalho pedagógico. Toda 2ª e 5ª feira, os futuros 
médicos desenvolvem com diversas turmas atividades ludicamente esclarecedoras e 
preventivas, partindo sempre do nosso projeto - SUSTENTABILIDADE. São 
brincadeiras, peças, músicas e outras atividades que ensinam divertindo aos 
nossos alunos, que se mostram bem receptivo ao grupo.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 5 de julho de 2012
Receita de Cuscuz turma 1302
 
Em comemoração as festas juninas, a turma 1302 preparou uma receita típica na 
sala de aula: um delicioso cuscuz que não precisa ir ao fogo! A partir da 
receita, a turma trabalhou as unidades de medidas, os ingredientes que compramos
aos litros e aos quilos, o cálculo do preço total da receita e situações 
problemas com os dados da receita. “Essa aula foi muito legal” Professora 
Elisangela Moraes.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 30 de junho de 2012
Plantas e a germinação da semente
 
A professora Mariana fez uma aula muito especial com os alunos do terceiro, que 
aprenderam sobre as fases da germinação através de desenhos explicativos que 
eles tiveram a oportunidade de reproduzir em seus cadernos. Primeiro, a 
professora Mariana professora explicou como acontece a germinação da semente. Em
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seguida, os alunos plantaram sementes de feijão preto em algodão dentro de um 
copo descartável, como está na foto maior. Desta forma, os alunos entenderam que
para uma semente germinar é necessário plantá-las com certa distância uma da 
outra e que inicialmente não iriam plantar na terra, usariam o algodão para 
substituir o solo. Surgiram dúvidas sobre o uso do algodão ao invés da terra e a
professora explicou que seria melhor para acompanhar a próxima etapa da prática.

A professora pediu que os alunos levassem as sementes plantadas para casa e 
cuidassem delas durante sete dias, regando e colocando um pouco no sol todos os 
dias.
   
Os alunos discutiram sobre o que era necessário para uma planta crescer e 
perceberam que os feijõezinhos precisariam de água e sol para atingirem as fases
da germinação estudadas. A professora Mariana questionou como a água entra na 
plantinha.
Para mostrar como a planta se alimenta, a professora convidou os alunos a 
fazerem um outro experimento. Os alunos diluíram um pouco de anilina vermelha e 
azul em dois copos com água e colocaram dentro dos copos duas rosas brancas com 
cortes nos caules. 
O corante vai passando pelo caule e chega às pétalas da rosa mudando sua cor. 
Assim, os alunos aprenderam como acontece a alimentação da planta, as flores 
foram sorteadas e dois alunos presentearam suas mamães com elas.
   
Após aprender sobre a importância da água para o crescimento da planta, os 
alunos levaram seus feijões para casa. Após uma semana, nem todos conseguiram 
cultivar suas sementes.
As alunas que conseguiram cultivar as sementes e observaram o crescimento da 
planta relataram aos outros alunos como foi, na prática, entender as fases da 
germinação, e levaram as mudas para serem plantadas na terra.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 29 de junho de 2012
Contação de História
 
Contação de História no "círculo montessoriano” com a professora Silvana.
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 29 de junho de 2012
Dia do Desafio na Emiz
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Confira o agito na que preparamos aqui na Escola Municipal Irmã Zélia para o o 
Dia do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e 
pratiquem qualquer tipo de atividade física.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 22 de junho de 2012
Sustentabilidade na Emiz
 
A turma da professora Maria Angela produziu um lindo trabalho sobre a 
Sustentabilidade expostos nos murais aqui da Irmã Zélia.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 5 de junho de 2012
Dia do Meio Ambiente
 
Para celebrar o dia do Meio Ambiente, a professora Millena preparou uma aula 
especial na qual pediu que seus alunos desenhassem o meio ambiente que eles 
desejam ter.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quarta-feira, 30 de maio de 2012
Dia do Desafio 2012 na Emiz
 
Você mexe e o mundo mexe junto - com essa proposta, amanhã, aqui na E. M. Irmã 
Zélia, incentivaremos nossa comunidade a agir. Com um conceito simples, o evento
incentiva cidades dos cinco continentes a promover a prática da atividade física
diária, ressaltando a importância do esporte e do lazer para a manutenção da 
saúde. Realizado anualmente, sempre na última quarta-feira do mês de maio, o Dia
do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e 
pratiquem qualquer tipo de atividade física.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 10 de maio de 2012
Making of Primeira Culminância
 
As nossas turmas se prepararam durante toda a semana para a nossa primeira 
Culminância, amanhã, a partir das 9h.
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 20 de abril de 2012
Sustentabilidade na E.M. Irmã Zélia
 
As salas que são viradas para a parte da frente da escola pegam muito sol pela 
manhã, o que em dias muito quentes, atrapalha bastante o aprendizado e a 
convivência entre alunos e professores, pois o calor é muito intenso.
Nestes dias em que o assunto mais discutido é a sustentabilidade, ou seja, 
descobrir meios para suprir as necessidades da geração atual garantindo a 
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, nosso objetivo 
inicial foi fazer algo para melhorar o clima da sala, e por consequência 
aprimorar as relações.
Nossa primeira atitude foi forrar as janelas com caixas de leite, para produzir 
mantas térmicas, para a redução da temperatura. Já pudemos sentir a melhor no 
clima.
Nossa próxima etapa é forrar as janelas do auditório, pois lá tb é muito quente 
e 
Visando a sustentabilidade, da turma e consequentemente da escola, 
Camila Portes - professora de Artes Plásticas
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Dia do Índio na Emiz
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Saúde e Nutrição na Emiz
 
Turma 1302 colocando em prática o que aprendeu sobre saúde e nutrição com o 
preparo de um delicioso bolo de banana que posteriormente foi degustado pela 
turma com suco de frutas levado por eles. Aproveitando para trabalhar unidade de
medidas a partir da receita do bolo.Unindo o útil ao agradável,literalmente...
Professora Elizangela.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 17 de abril de 2012
Dia do Circo na Irmã Zélia
 
Alunos celebrando o dia do Circo na Emiz!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 22 de março de 2012
Sustentabilidade Social
 
Melhoria da qualidade de vida da população, equidade na distribuição de renda e 
de diminuição das diferenças sociais, com participação e organização popular. 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 16 de março de 2012
Aulas da professora Vivian
 
As aulas de educação física da professora Vivian Couto na Irmã Zélia são 
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garantia de muito agito e alegria dos alunos. As fotos foram durante uma aula 
com o ensino especial na Emiz. Deixe seu comentário, vamos interagir!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 16 de março de 2012
Inclusão na Emiz
 
Inclusão na aula de educação física na Irmã Zélia. Os alunos da turma 1302 
fizeram aula junto com a turma do ensino especial.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 15 de março de 2012
Sustentabilidade Política
 
No caso do Brasil consiste  na evolução da democracia representativa para 
sistemas descentralizados e participativos, construção de espaços públicos 
comunitários, maior autonomia dos governos locais e descentralização da gestão 
de recursos. Na Irmã Zélia, a turmas 1602 e 1701, na aula de História da 
professora Sabrina realizou a eleição dos representantes da turma. O processo 
eleitoral na Emiz contou com campanha, ficha limpa do candidato, mesário, urnas 
e apuração.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
segunda-feira, 12 de março de 2012
Emiz homenageia a cidade do Rio de Janeiro
 
No dia Primeiro de Março é celebrado o aniversário da cidade do Rio de Janeiro. 
Na Irmã Zélia,  nossos alunos fizeram criativas homenagens à cidade. Confira os 
lindos trabalhos que expostos nas áreas externas da Irmã Zélia para acesso de 
toda a comunidade Emiz.
 
 

Turma 1302 
Professora Elisangela
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sexta-feira, 9 de março de 2012
Aulas de Alongamento na Emiz
 
A turma 1801  começou o dia de maneira diferente: a professora Soraia Dutra fez 
uma aula especial de Alongamento na área externa da Irmã Zélia. A aula ensinou 
os alunos a forma mais adequada para acordar o corpo e prepará-lo para as 
tarefas do dia a dia.
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA     
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
quinta-feira, 8 de março de 2012
Dia Internacional da Mulher
 
Nossos alunos homenagearam as mulheres com lindos trabalhos no Dia Internacional
da Mulher. Os pais e responsáveis adoraram os trabalhos e vocês, o que acharam? 
Deixe seu comentário. Confira o recado do responsável Hercilio da Silva Barros 
deixou em homenagens as mulheres, clique aqui!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
terça-feira, 6 de março de 2012
Atividades lúdicas Emiz
 
A professora Soraia Dutra preparou uma aula super espacial com atividades 
lúdicas na área externa e no pátio aqui da Irmã Zélia. As aulas tiveram como 
objetivo desenvolver atividades com fins psicomotores. A turma 1302 adorou e 
pede mais! Em breve novas fotos das aulas. Deixe seu comentário.
 
Turma 1302

Turma 1302

Turma 1302

Turma 1302
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Turma 1302

Turma 1302

Turma 1302

Turma 1302

Turma 1302
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
sábado, 7 de janeiro de 2012
Destaques Emiz 2011
 
Confira os destaques do ano de 2011 nas turmas da Escola Municipal Irmã Zélia no
formato revista. Clique na foto e leia o conteúdo. Ah... Não esqueça de 
comentar! E vamos rumo a um 2012 ainda melhor em prol de uma educação de 
qualidade na Irmã Zélia.

Emiz On-line
AÇÃO DE  GRAÇAS
postamos as duas lindas cantatas
4ª Culminância
Clique aqui e confira as apresentações dos alunos
Educopedia
Alunos do oitavo ano usam  enciclopédia e diferenciam ARTE de VANDALISMO clique 
aqui

NOVIDADES
NO BLOG
Cantata Natalina
confira as fotos tiradas pela professora Soraia clique aqui
da Irmã Zéliashapeimage_11_link_0
[FOTO]
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emjonatasserrano.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
dicas-da-sala-de-leitura-um-coelho.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Dicas da sala de leitura
[FOTO]

Um coelho branco apaixonado por uma crianÃ§a negra. Isso Ã© possÃ-vel? Sim, e a 
comprovaÃ§Ã£o estÃ¡ nas pÃ¡ginas do livro Menina bonita do laÃ§o de fita, de Ana
Maria Machado. Nosso coelhinho, aliÃ¡s, vai alÃ©m: quer tambÃ©m ter a pele 
escura, igualzinha Ã  da linda menina.

[FOTO]

Hugo Cabret Ã© um menino Ã³rfÃ£o que vive escondido na central de trem de Paris 
dos anos 1930. Esgueirando-se por passagens secretas, Hugo cuida dos gigantescos
relÃ³gios do lugar - escuta seus compassos, observa os enormes ponteiros e 
responsabiliza-se pelo funcionamento das mÃ¡quinas. A sobrevivÃªncia de Hugo 
depende do anonimato - ele tenta se manter invisÃ-vel porque guarda um incrÃ-vel
segredo, que Ã© posto em risco quando o severo dono da loja de brinquedos da 
estaÃ§Ã£o e sua afilhada cruzam o caminho do garoto. Um desenho enigmÃ¡tico, um 
caderno valioso, uma chave roubada e um homem mecÃ¢nico estÃ£o no centro desta 
intrincada e imprevisÃ-vel histÃ³ria, que, narrada por texto e imagens, mistura 
elementos dos quadrinhos e do cinema, oferecendo uma diferente e emocionante 
experiÃªncia de leitura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jonatas-serrano-rio-de-janeiro-1855.html
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 30 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

JÃ´natas Serrano
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(Rio de Janeiro, 1855 - 1944) foi um professor epedagogobrasileiro.Filho do 
capitÃ£o-de-mar-e-guerra Frederico Guilherme de Souza Serrano, senador da 
RepÃºblica pelo estado dePernambucoe de sua esposa, Ignez da Silveira 
Serrano.Tendo estudado noColÃ©gio Pedro II, formou-se emDireito.Foi membro e 
participou da Diretoria doInstituto HistÃ³rico e GeogrÃ¡fico Brasileiro, alÃ©m 
de ter exercido o magistÃ©rio deHistÃ³ria, principalmente no ColÃ©gio Pedro II e
naEscola Normaldo antigoDistrito Federal.A sua atuaÃ§Ã£o pautou-se na busca da 
conciliaÃ§Ã£o entre os princÃ-pios fundamentais da fÃ©catÃ³licae as novas 
idÃ©ias daPedagogia, conforme expÃ´s em sua obra "Escola Nova" (1932), fruto de 
suas vivÃªncias no magistÃ©rio naquelas instituiÃ§Ãµes.Foi membro do Centro Dom 
Vital do Rio de Janeiro tendo escrito diversos artigos na Revista "A Ordem" 
publicado pelo mesmo Centro.Foi crÃ-tico literÃ¡rio.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
14-de-marco-dia-da-poesia.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
14 de marÃ§o - Dia da Poesia.Trabalho realizado pela sala de leitura.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns Renata! A sala de leitura estÃ¡ funcionando a todo vapor! Os alunos 
estÃ£o adorando!

 <COMENTÃRIOS>
durante todo esse tempo em que estou na JONATAS, NUNCA VI A SALA DE LEITURA DO 

 JEITO QUE ESTÃ . PARABÃ‰NSSSSSSS VC Ã‰ MUITO ESFORÃ‡ADA E COMPETENTE !!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
18-de-abril-dia-nacional-do-livro.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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18 de Abril - Dia Nacional do Livro Infantil.O dia 18 de abril foi instituÃ-do 
como o dia nacional da literatura infantil, em homenagem Ã  Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato morreu em 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, no ano de 
2002 foi criada uma Lei (10.402/02) que registrou o seu nascimento como data 
oficial da literatura infanto-juvenil.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Monteiro Lobato foi um dos maiores autores da literatura infanto-juvenil 
brasileira. Nascido em TaubatÃ©, interior de SÃ£o Paulo, em 18 de abril de 1882,
iniciou sua carreira escrevendo contos para jornais estudantis. Em 1904 venceu o
concurso literÃ¡rio do Centro AcadÃªmico XI de Agosto, Ã©poca em que cursava a 
faculdade de direito.
ApresentaÃ§Ã£o teatral turmas do 7Âº e 9Âº ano.
Um paÃ-s se faz com homens e com livros.(Monteiro Lobato)
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Atividades
Retirado do Blog Tia Claudia
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http://claudiapilotto3.blogspot.com.br/2012/04/atividades-dia-nacional-do-livro.
html

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns tia Adriana!!!!
Gabriely ficou linda de Visconde!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
19062012-1-feira-de-ciencias-e.html
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 1 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
22-de-marco-dia-mundial-da-agua.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 22 de marÃ§o - Dia Mundial da Ãgua.Projeto realizado pelos alunos do 1Âº 
segmento.[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
27-de-marco-dia-do-circo-e-do-palhaco.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
27 de marÃ§o - Dia do circo e do palhaÃ§o.ApresentaÃ§Ã£o do professor 
MaurÃ-cio.[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
celebracao-da-pascoa.html
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 2 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CelebraÃ§Ã£o da PÃ¡scoa.
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-nosso-carinho-todas-as-mamaes-de.html
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 20 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O nosso carinho a todas as mamÃ£es de nossa escola.

[FOTO]

MÃ£e, quem Ã© vocÃª?
Se estou feliz,
quantas vezes te esqueÃ§o;
se estou triste,
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quantas vezes te procuro.

MÃ£e, quem Ã© vocÃª,
que eu critico,
de quem eu exijo coisas tÃ£o pequenas
para satisfazer a minha comodidade,
mas a quem peÃ§o a maior ajuda
nos instantes mais difÃ-ceis?

MÃ£e, quem Ã© vocÃª,
para quem eu tantas vezes
esqueÃ§o o meu carinho,
e de quem exijo tanta atenÃ§Ã£o?
MÃ£e, quem Ã© vocÃª, com que discuto
e para quem peÃ§o conselhos?

MÃ£e, quem Ã© vocÃª,
para quem reclamo sempre,
e para quem guardo
o abraÃ§o maior e a maior ternura.
MÃ£e, eu sei,VocÃª sÃ³ Ã©...AMOR.

Durante a semana 14/05 Ã  18/05 as turmas de 1Âº segmento fizeram homenagens; e 
por toda escola havia muito amorÃ s mamÃ£es, demonstrado atravÃ©s de singelos 
trabalhos.

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A festa comeÃ§ou na segunda dia 14/05 com as turmas de
EducaÃ§Ã£o Infantil e 1Âº ano.[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

As turmas de 2 ano tiveram sua participaÃ§Ã£o na terÃ§a-feira dia 15/05.

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

Dia 16/05 foi a vez das turmas de 4 ano.
[FOTO]
[FOTO]

A turma 1401 homenageou as mÃ£es com a mÃºsica "Meteoro da paixÃ£o" do Luan 
Santana e a turma 1402 com a mÃºsica "ImpossÃ-vel de esquecer" da cantora gospel
Eyshila.

[FOTO]
[FOTO]

Continuando essa manhÃ£ de lindas homenagens a turma 1043 optou pela mÃºsica "E 
se eu quiser voar" da cantora e apresentadora mirim MaÃ-sa.

A tarde foi abrilhantada pelas turmas 1404 da professora ClÃ©sia e 1405 da 
professora Ana Paula.

[FOTO]

O 5Âº ano fez bonito na 5Âª feira, afinal estÃ£o se despedindo do 1Âºsegmento.
[FOTO]
[FOTO]

MÃºsicas como "Assim sem vocÃª"de Claudinho e Bochecha e "Obrigada MÃ£e" da 
cantora Cristina Mel deram o toque de emoÃ§Ã£o neste dia.
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Para encerrar esta semana tÃ£o maravilhosa as turmas de 3Âº ano arrasaram.

[FOTO]
[FOTO]
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Quantas gostosuras e presentes!!!!!

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Olha as carinhas das mamÃ£es!!!
[FOTO]

ParabÃ©ns a todos os alunos, professores e equipe pedagÃ³gica que estiveram 
super empenhados para que essa semana maravilhosa acontecesse!!!!

Atividades legais para o dia das mÃ£es.

Retirado do Blog Mundo da AlfabetizaÃ§Ã£o[FOTO]
[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>
Ficou lindo o mural, parabÃ©ns!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
queremos-um-futuro-sustentavel-e-para.html
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Rio+20[FOTO]
 Queremos um futuro sustentÃ¡vel e para isso temos que formar cidadÃ£os 
conscientizados a fazerem cada um a sua parte.
Durante o mÃªs de Junho nossos alunos estarÃ£o envolvidos no "Projeto Rio+20".
 Nossa culminÃ¢ncia serÃ¡ no dia 19 com exposiÃ§Ã£o dos trabalhos realizados .

Sobre a Rio+20

A ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas sobre Desenvolvimento SustentÃ¡vel, a Rio+20,
serÃ¡ realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. A 
Rio+20 Ã© assim conhecida porque marca os vinte anos de realizaÃ§Ã£o da 
ConferÃªncia das NaÃ§Ãµes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) 
e deverÃ¡ contribuir para definir a agenda do desenvolvimento sustentÃ¡vel para 
as prÃ³ximas dÃ©cadas.
A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela AssemblÃ©ia-Geral das
NaÃ§Ãµes Unidas, em sua 64Âª SessÃ£o, em 2009.O objetivo da ConferÃªncia Ã© a 
renovaÃ§Ã£o do compromissopolÃ-tico como desenvolvimento sustentÃ¡vel, por meio 
da avaliaÃ§Ã£o do progresso e das lacunas na implementaÃ§Ã£o das decisÃµes 
adotadas pelas principais cÃºpulas sobre o assunto e do tratamento de temas 
novos e emergentes.(Fonte:http://www.rio20.gov.br)

[FOTO]

 [VÃDEO]

Dicas sustentÃ¡veis
. Separar o lixo seco do orgÃ¢nico Ã© bem simples.
[FOTO]
. A reutilizaÃ§Ã£o de materiais vem sendo cada vez mais utilizada por arquitetos
do mundo todo. Uma forma econÃ´mica, criativa e sustentÃ¡vel de decorar 
ambientes.
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[FOTO]
(Fonte: Blog Essas e outras coisas -http://www.essaseoutras.com.br)

[FOTO]
(Fonte:http://www.moleco.com.br)
[FOTO]
(Fonte:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=286278161423988set=a.2862780314240
01.83404.100001254189521type=3theater)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
passeio-fundacao-osvaldo-cruz-para-os.html
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 1 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Passeio a FundaÃ§Ã£o Osvaldo Cruz para os alunos que se destacaram em suas 
turmas no 1Âº bimestre.

[FOTO]

[FOTO]

Foi um dia muito animado
[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emjornalistaassis.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
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<POSTAGEM>
bem-vindos-ao-blog-da-em-jornalista.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Bem vindos ao Blog da E.M. Jornalista Assis Chateaubriand !

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OlÃ¡ a todos que estÃ£o nos visitando! Estamos ainda em fase de construÃ§Ã£o , 
mas vamos contar um pouco do que vocÃªs irÃ£o encontrar por aqui!

Aqui vocÃª poderÃ¡ conhecer uma pequena parte da biografia do Jornalista Assis 
Chateaubriand, que dÃ¡ nome a nossa escola.TambÃ©m poderÃ¡ conhecer o nosso 
corpo docente e conhecer a histÃ³ria de nossa escola.Mas principalmente irÃ¡ 
saber o que nossos alunos estarÃ£o produzindo. Aguardem !

ProfÂª Fatima Costa

Coordenadora PedagÃ³gica

 <COMENTÃRIOS>
Excelente iniciativa, ProfÂª FÃ¡tima! A Escola Assis possui uma excelente 
equipe, unÃ-ssona, com experiÃªncias e produÃ§Ãµes que devem ser compartilhadas 
e reconhecidas! ParabÃ©ns!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
carnaval-na-assis.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 19 de marÃ§o de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Carnaval na Assis!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nosso trabalho de Carnaval idealizado pela prof. Luciana de nossa Sala de 
Leitura.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
lancamento-do-foguete-na-aula-ciencias.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

LanÃ§amento do Foguete na Aula CiÃªncias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos vibraram na aula de CiÃªncias que simulou o lanÃ§amento de um foguete!
Vejam as imagens da experiÃªncia da turma do 6Âº ano com a ProfÂª Deolinda.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Muito boas imagens..fico contente que os alunos tenham gostado..

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pelo trabalho, ProfÂª Deolinda! Ficou muito legal mesmo!

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada..NÃ-vea pelo incentivo..

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
tambem-estamos-na-campanha-contra.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TambÃ©m estamos na Campanha Contra a Dengue

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Agentes de Saude estiveram  em nossa escola fazendo uma palestra de prevenÃ§Ã£o 
contra a Dengue. Foram realizadas duas palestras onde os alunos estiveram muito 
interessados e citaram exemplos das aÃ§Ãµes feitas em suas casas.Relataram os 
casos de Dengue ocorridos em suas famÃ-lias e com conhecidos prÃ³ximos.
[FOTO]

Os Agentes de Saude falaram da importÃ¢ncia das medidas de prevenÃ§Ã£o.

[FOTO]

Explicaram detalhadamente quais  sÃ£o os sintomas da Dengue.

[FOTO]

Alertaram os alunos para que observassem todos os sintomas e os cuidados 
imediatos, como procurar rapidamente uma Unidade de Saude.

[FOTO]

Medidas como esta fazem de nosso alunos multiplicadores das medidas de 
prevenÃ§Ã£o! Esta Ã© a E.M. Jornalista Assis Chateaubriand na Luta contra a 
Dengue!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
um-galo-sozinho-nao-tece-uma-manha-joao.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 3 de abril de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

"Um galo sozinho nÃ£o tece a manhÃ£..." (JoÃ£o Cabral de Melo Neto)

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

A turma AceleraÃ§Ã£o 3, do Autonomia Carioca, ministrada pela professora NÃ-vea 
Segreto, tem surpreendido a todos nÃ³s, desde o inÃ-cio do ano letivo, pela 
criatividade e dedicaÃ§Ã£o! Divididos em quatro equipes - coordenaÃ§Ã£o, 
socializaÃ§Ã£o, sÃ-ntese e avaliaÃ§Ã£o -, os alunos abraÃ§aram o projeto com 
carinho, alegria e muita organizaÃ§Ã£o! No "PerÃ-odo de IntegraÃ§Ã£o", que 
correspondeu ao mÃªs de fevereiro, cada equipe participou ativamente das aulas, 
trazendo sugestÃµes de leituras, eixos temÃ¡ticos para discussÃµes, propostas 
para atividades, alÃ©m de filmes para o Cine Acelera, realizado Ã s 
sextas-feiras, cujo objetivo foi oferecer mais uma ferramenta pedagÃ³gica para o
cruzamento de mÃºltiplos saberes. Tudo isso com muito entusiasmo e alegria! O 
resultado tem sido animador! Confiram alguns de seus trabalhos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
aceleracao-2-mostra-suas-producoes.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 21 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

AceleraÃ§Ã£o 2 mostra suas produÃ§Ãµes!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Este vÃ-deo mostra o trabalho realizado pela Prof. Bibiana com seus alunos da 
turma 8801 AceleraÃ§Ã£o 2.A pipa Ã© o sÃ-mbolo da Autonomia Carioca e a Prof. 
Bibiana teve a iniciativa de fazer um trabalho com seus alunos usando este 
tema.Todo o material produzido foi utilizado para decorar a sala de aula que 
ficou muito mais aconchegante.Foram momentos de muita cooperaÃ§Ã£o jÃ¡ que eles 
ajudaram uns aos outros , pois nem todos possuÃ-am muita habilidade.Mas no final
todo o trabalho foi um sucesso! Vejam no vÃ-deo!ParabÃ©ns aos alunos da 
AceleraÃ§Ã£o 2!

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------

Página 2375



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
<POSTAGEM>
atividade-na-aula-ingles-faz-reflexao.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 22 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Atividade na aula InglÃªs faz reflexÃ£o sobre a violÃªncia!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O objetivo deste trabalho Ã© levar os alunos a refletir sobre a violÃªncia na 
cidade do Rio de Janeiro e tambÃ©m traÃ§ar um paralelo entre a violÃªncia que 

 nos cerca e o espÃ-rito da PÃSCOA que simboliza  "passage" ( passagem), 
renascimento e novas esperanÃ§as. Nesta ocasiÃ£o, expandimos o aprendizado da 
LÃ-ngua Inglesa, enfatizando as palavras  como LOVE, PEACE, HARMONY, FRATERNITY,
HAPPY  EASTER, A  BETTER WORLD. 

A  teacher Giselle (LÃ-ngua Portuguesa) tambÃ©m trabalhou o tema violÃªncia. 
Meus agradecimentos as minhas turmas que fizeram bonito.KISSES ..KISSES.. 

Teacher Nilta.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
reuniao-de-responsaveis-do-dia-21-de.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 21 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ReuniÃ£o de responsÃ¡veis do dia 21 de maio de 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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No sÃ¡bado, dia 21 de maio, recebemos os responsÃ¡veis de nossos alunos para 
repassar as orientaÃ§Ãµes sobre o CartÃ£o FamÃ-lia Carioca.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

CartÃ£o familia cariocaView more presentations from Fatima Costa

ApresentaÃ§Ã£o que foi utilizada para informar aos responsÃ¡veis os detalhes 
sobre o cartÃ£o FamÃ-lia Carioca.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
troca-troca-de-ideias.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 21 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Troca Troca de Ideias

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Apresentamos o vÃ-deo da atividade realizada pela Prof. Luciana da Sala de 
leitura como sensibilizaÃ§Ã£o para o Projeto Jovens Leitores.Foram dois dias de 
atividades onde os alunos falaram dos livros que leram para a prova bimestral e 
tambÃ©m de outros livros que jÃ¡ haviam lido.Foram momentos descontraÃ-dos onde 
a espontaneidade falou mais alto. Participaram desta atividade alunos de vÃ¡rias
turmas dos dois turnos jÃ¡ que foi aberta inscriÃ§Ã£o para a atividade. TambÃ©m 
estiveram nesta atividade a Diretora Isabel e a Coordenadora PedagÃ³gica Fatima.

Aguardem as prÃ³ximas novidades do prÃ³ximo bimestre!

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
projeto-de-cenario-artes-cenicas.html

 <TÃTULO>
EM Jornalista Assis Chateaubriand
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto de CenÃ¡rio Artes CÃªnicas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mural feito pelos alunos da T:1801 sobre o Projeto de CenÃ¡rio na aula  de Artes
CÃªnicas Prof. Ana Carolina.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emjsgomes.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
homenagem-da-escola-municipal-joaquim.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Homenagem da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes ao Dia do Gari
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Dia 16 de maio: "Dia do Gari"
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[FOTO]
O diretor da Escola Municipal 10-19-047 Joaquim da Silva Gomes, professor JoÃ£o 
Luiz da Silva, fazendo entrega de presentes ao gari JosÃ©, em reconhecimento 
pelos bons serviÃ§os prestados Ã  Unidade Escolar.
[FOTO]
Professora Sheila dos Santos, coordenadora pedagÃ³gica, JoÃ£o Luiz da Silva, 
diretor, gari JosÃ©, que foi homenageado, e a diretora adjunta ValÃ©ria 
Monteiro. Dia do Gari, 16 de maio de 2011.

Sendo comemorado em 16 de maio, o Dia do Gari, a Escola Municipal 10-19-047 
Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o, localizada
na Avenida Padre Guilherme Decaminada sem nÃºmero, em Santa Cruz, Zona Oeste do 
Rio de Janeiro, prestou homenagem aos profissionais da COMLURB que participam do
PROGRAMA ESCOLA LIMPA.Na oportunidade foram homenageados os garis JosÃ©, Sheila 
e Eliane, que receberam, uma caixa de bombons e um exemplar do DicionÃ¡rio da 
LÃ-ngua Portuguesa, jÃ¡ atualizado com a nova ortografia.
[FOTO]
A gari Sheila, que faz parte da equipe responsÃ¡vel pelo desenvolvimento do 
Programa Escola Limpa, na E.M. Joaquim da Silva Gomes, tambÃ©m foi homenageada 
no dia 16 de maio.
O diretor da escola, professor JoÃ£o Luiz, agradeceu aos trÃªs garis, em nome de
todos os integrantes da comunidade escolar, pelo apoio e parceria no programa de
limpeza interna e externa de todas as dependÃªncias, enaltecendo a sua dimensÃ£o
social, ambiental e educacional.

 <COMENTÃRIOS>
parabens a e m joaquim da silva gomes pela a homenagem a estes bravos 
trabalhadores da comlumb que sempre estÃ£o prestes para contribuir para a 
melhorias desta escola

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-teatro-jovem-na-cidade-das.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 23 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Teatro jovem na Cidade das CrianÃ§as

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Alunos da 10Âª CRE participam do Projeto Teatro Jovem na Cidade das CrianÃ§as 
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Professoras Beth, de CiÃªncias, e Alessandra, de HistÃ³ria (3Âª e 4Âª a partir 
da esquerda), com alunas da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, no momento 
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da chegada Ã  Cidade das CrianÃ§as. Ao fundo, Ã  esquerda, parte do Viveiro de 
Aves raras e Ã  direita o PlanetÃ¡rio.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Professor Ricardo Alexandre, de Geografia (o 10Âº a partir da esquerda) com 
alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes no momento de chegada Ã  
Cidade das CrianÃ§as.

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
eleicao-do-gremio-estudantil-na-e-m.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

EleiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil na E. M. Joaquim da Silva Gomes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
O processo eletivo do GrÃªmio Estudantil da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim 
da Silva Gomes, da 10Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o (10Âª CRE), teve 
inÃ-cio no dia 16 de maio de 2011, com a realizaÃ§Ã£o da AssemblÃ©ia Geral, 
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quando foi escolhida a ComissÃ£o Eleitoral, responsÃ¡vel pela organizaÃ§Ã£o das 
atividades, incluindo inscriÃ§Ãµes das chapas, divulgaÃ§Ã£o do cronograma, 
definiÃ§Ã£o dos critÃ©rios para a campanha eleitoral, eleiÃ§Ãµes e apuraÃ§Ã£o 
dos resultados finais, tudo de acordo com as portarias e resoluÃ§Ãµes da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro sobre o assunto.

Foi muito grande o interesse dos alunos, tanto do primeiro quanto do segundo 
turno. Em fase preliminar, se apresentaram dezenove chapas, reduzidas para seis,
trÃªs no primeiro turno e trÃªs no segundo turno, assim enumeradas e nomeadas, 
considerando a ordem cronolÃ³gica de inscriÃ§Ã£o definitiva: 1-Chapa Agentes de 
Melhoria; 2-Chapa Vermelha; 3-Chapa Preta; 4-Chapa Verde; 5-Chapa Roxa e 6-Chapa
Colorida.

A campanha eleitoral, realizada nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2011, ocorreu de 
forma animada, alegre, descontraÃ-da e concorrida, na mais perfeita ordem, 
quando os candidatos, em visitas Ã s turmas, apresentaram suas propostas, no 
pleno exercÃ-cio dos princÃ-pios democrÃ¡ticos, tendo oportunidade para por em 
prÃ¡tica as noÃ§Ãµes a respeito de direitos, deveres e convivÃªncia social, 
polÃ-tica, escolar e comunitÃ¡ria.

[FOTO]

ComissÃ£o Eleitoral constituÃ-da por alunos do 9Âºano da Escola Municipal 
10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, preparada para o inÃ-cio do processo eletivo.

As eleiÃ§Ãµes foram realizadas nos dias 13 e 14 de junho (segunda e 
terÃ§a-feira), tendo comparecido Ã s urnas 856 (oitocentos e cinqÃ¼enta e seis) 
alunos, correspondendo Ã  grande maioria dos matriculados na U.E, neste ano 
letivo.

[FOTO]
Com a presenÃ§a do diretor da E.M. Joaquim da Silva Gomes, JoÃ£o Luiz da Silva, 
da coordenadora pedagÃ³gica, Sheila dos Santos, da professora tutora, Denise 
Viana, de toda a ComissÃ£o Eleitoral, e tambÃ©m com representantes das chapas 
inscritas, foi feita a contagem dos votos, com o seguinte resultado final:

1Âº lugar - Chapa Vermelha, com 221 votos;
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2Âº lugar - Chapa Verde, com 197 votos;

3Âº lugar - Chapa Preta, com 189 votos;

4Âº lugar - Chapa Colorida, com 105 votos;

5Âº lugar - Chapa Roxa, com 70 votos; e

6Âº lugar - Chapa Agentes da Melhoria, com 40 votos.

Aluno exercendo o direito democrÃ¡tico do voto

[FOTO]

Alunos na fila, assinando a ata de presenÃ§a e aguardando para a votaÃ§Ã£o com 
orientaÃ§Ã£o dos membros da ComissÃ£o Eleitoral.

Com a vitÃ³ria da Chapa Vermelha, o GrÃªmio Estudantil da Escola Municipal 
Joaquim da Silva Gomes, cujos integrantes tomarÃ£o posse na Unidade Escolar no 
dia 20 de junho e na 10Âª CRE, no dia 21 de junho, ficou assim constituÃ-do:

[FOTO]
Presidente: Yuri Silva; Vice-presidente: Vinicius Pessoa; Primeira SecretÃ¡ria: 
Fernanda da Silva; Segunda SecretÃ¡ria: Nayra Luana

A eleiÃ§Ã£o do GrÃªmio Estudantil da E.M Joaquim da Silva Gomes e de todas as 
demais Unidades Escolares da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da Prefeitura do
Rio de Janeiro, constitui um passo de grande relevÃ¢ncia para uma gestÃ£o 
democrÃ¡tica do processo escolar, e incentivo Ã  participaÃ§Ã£o de todos os 
alunos nas atividades que estimulam prÃ¡ticas de cidadania.

Aluna da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes exercendo o direito 
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democrÃ¡tico do voto.

 <COMENTÃRIOS>
so to aqui pra dizer que vc JoÃ£o Ã© um bixa viado do caralho seu merda vai 
tomar no meu do seu cu FUCK YOU filho da puta tomara que vc morra

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
em-joaquim-da-silva-gomes-homenageia.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

E.M. Joaquim da Silva Gomes homenageia melhores alunos e comemora premiaÃ§Ã£o 
IDE-Rio 2010

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

Professor JoÃ£o Luiz da Silva, diretor,com o certificado de premiaÃ§Ã£o do IDE 
RIO 2010, tendo ao seu lado esquerdo a diretora adjunta ValÃ©ria Monteiro, ao 
seu lado direito a coordenadora pedagÃ³gica Sheila dos Santos, em companhia dos 
professores que dÃ£o aulas no primeiro turno. Agachados, na frente dos 
professores, os melhores alunos do 6Âº ao 9Âº ano.

A Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª Coordenadoria 
Regional de Santa Cruz, Zona Oeste, comemorou, nesta segunda-feira, 13 de junho 
de 2011, a classificaÃ§Ã£o no IDE-Rio 2010, com a superaÃ§Ã£o dos Ã-ndices 
estabelecidos pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, na realizaÃ§Ã£o da avaliaÃ§Ã£o externa aplicada aos alunos do 7Âº ano, 
que fizeram a Prova Rio, no final do ano passado.
[FOTO]
Alunos da Escola municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes preparando-se para o
inÃ-cio do canto do Hino Nacional Brasileiro, na entrada do segundo turno.
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Na entrada dos alunos do 1Âº e 2Âº turnos, antes do canto do Hino Nacional, o 
diretor da escola, professor JoÃ£o Luiz da Silva, mostrou a placa emoldurada com
o certificado de classificaÃ§Ã£o da Unidade Escolar, recebida na sexta-feira, 
dia 10 de junho de 2011, da coordenadora da 10Âª CRE, professora Gracinha 
Muller, em solenidade realizada no auditÃ³rio da Cidade das CrianÃ§as.

[FOTO]

JoÃ£o Luiz da Silva, diretor e ValÃ©ria Monteiro, diretora adjunta, com os 
professores da E.M. Joaquim da Silva Gomes que dÃ£o aulas no segundo turno. 
Agachados os melhores alunos da tarde, do 6Âº ao 9Âº ano.

JoÃ£o Luiz agradeceu o empenho da sua equipe da direÃ§Ã£o, aos professores e 
alunos, com os quais disse estar compartilhando aquele momento de alegria e de 
grande importÃ¢ncia para a escola, ressaltando que aquele resultado confirmava o
caminho acertado para a obtenÃ§Ã£o de novas conquistas, em referÃªncia Ã  Prova 
Brasil de 2011, que estarÃ¡ apontando o IDEB da escola.Os melhores alunos de 
todas as turmas do 6Âº, 7Âº, 8Âº e 9Âº anos da Escola Municipal Joaquim da Silva
Gomes foram convidados para ocupar uma posiÃ§Ã£o de destaque na formatura da 
entrada, devendo ser premiados com um certificado de mÃ©rito escolar, tendo os 
seus nomes e fotografias destacados em mural que estÃ¡ sendo montado no interior
da escola.

[FOTO]

JoÃ£o Luiz da Silva, diretor da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva 
Gomes, com alguns dos melhores alunos do primeiro turno, nos resultados obtidos 
apÃ³s a realizaÃ§Ã£o das provas do primeiro bimestre de 2011.
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Todos os alunos, na presenÃ§a dos pais e responsÃ¡veis, receberÃ£o, alÃ©m do 
certificado, um exemplar do DicionÃ¡rio Escolar da LÃ-ngua Portuguesa, da 
Academia Brasileira de Letras, e uma calculadora eletrÃ´nica, como forma de 
incentivo pela dedicaÃ§Ã£o aos estudos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
posse-do-gremio-estudantil-da-em.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 27 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Posse do GrÃªmio Estudantil da E.M Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª CRE

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Diretoria do GrÃªmio Estudantil da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva 
Gomes eleita para o biÃªnio 2011-2013: Yuri, da turma 1801, presidente; 
Vinicius, da turma 1801. vice-presidente; Fernanda e Nayri, da turma 1702, 
secretÃ¡rias. Ao fundo, Ã  esquerda, suplentes da diretoria, Ã  direita,alunos 
do 9Âº ano que fizeram parte da ComissÃ£o Eleitoral e demais alunos da escola, 
formados para a entrada do primeiro turno.

Cumprindo o calendÃ¡rio previsto pela Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio 
de Janeiro, foi empossado, no dia 20 de junho de 2011 (segunda-feira), o GrÃªmio
Estudantil da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª 
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

A confirmaÃ§Ã£o da posse da nova diretoria, para o biÃªnio 2011-2013, aconteceu 
em dois momentos: na entrada dos alunos do 1Âº turno e tambÃ©m no 2Âº turno.

O diretor da E.M. Joaquim da Silva Gomes, professor JoÃ£o Luiz da Silva, fez um 
breve discurso de apresentaÃ§Ã£o dos integrantes da Chapa Vermelha, que foi a 
vencedora, dizendo-se muito feliz com todo o processo eletivo, graÃ§as ao 
excelente trabalho desenvolvido pela ComissÃ£o Eleitoral e seriedade como todos 
os demais concorrentes fizeram suas campanhas.

[FOTO]
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Professor JoÃ£o Luiz da Silva, diretor da E.M. Joaquim da Silva Gomes, 
cumprimentando os alunos integrantes da nova diretoria do GrÃªmio Estudantil.Ao 
lado direito da foto, os alunos que participaram da ComissÃ£o Eleitoral.

Garantindo maior representatividade do GrÃªmio Estudantil, com a participaÃ§Ã£o 
de alunos dos dois turnos, a diretoria tambÃ©m foi composta por integrantes da 
Chapa Verde, segunda colocada, com os alunos matriculados no primeiro turno

Garantindo maior representatividade do GrÃªmio Estudantil, com a participaÃ§Ã£o 
de alunos dos dois turnos, a diretoria tambÃ©m foi composta por integrantes da 
Chapa Verde, segunda colocada, com os alunos matriculados no primeiro turno

[FOTO]

Professor JoÃ£o Luiz da Silva, diretor da E.M. 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes,
com os alunos que fizeram parte da Chapa Verde, segunda colocada nas eleiÃ§Ãµes,
cujos membros agora sÃ£o suplentes da diretoria do GrÃªmio Estudantil.

O diretor JoÃ£o Luiz lembrou que o GrÃªmio Estudantil representa o interesse dos
alunos, e deve colaborar com a direÃ§Ã£o e com os professores, na 
implementaÃ§Ã£o de aÃ§Ãµes que sejam benÃ©ficas Ã  escola como um todo, e ao 
corpo discente, em particular.

Sendo uma iniciativa dos alunos, sempre contando com a ajuda e apoio da 
direÃ§Ã£o da escola, o GrÃªmio Estudantil constitui um primeiro passo para o 
aprendizado da gestÃ£o participativa, contribuindo para o desenvolvimento de 
atividades culturais, esportivas, sociais, polÃ-ticas e comunitÃ¡rias.

[FOTO]
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A nova diretoria do GrÃªmio Estudantil da Escola Municipal Joaquim da Silva 
Gomes recebendo o carinho e homenagens da equipe da direÃ§Ã£o: ValÃ©ria 
Monteiro, diretora adjunta, Ã  esquerda; Sheila dos Santos, coordenadora 
pedagÃ³gica, Ã  direita e JoÃ£o Luiz da Silva, diretor, ao centro.

Finalizando, o diretor JoÃ£o Luiz pediu a colaboraÃ§Ã£o de todos os alunos, com 
sugestÃµes e participaÃ§Ãµes, para o sucesso do GrÃªmio Estudantil da E.M. 
Joaquim da Silva Gomes. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pre-tecnico-da-emjsg-equacao-que.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PrÃ©-tÃ©cnico da EMJSG, a equaÃ§Ã£o que continua dando certo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Ã‰ manhÃ£ de sÃ¡bado. Ainda nÃ£o sÃ£o nove horas e eles vÃ£o chegando aos 
poucos. SÃ£o todos jovens. Adolescentes com idades entre 14, 15, 16 anos. Alguns
vÃªm dos conjuntos da Avenida JoÃ£o XXIII, outros dos Lotes 2 e 14, mas hÃ¡ 
tambÃ©m gente do Morro do ChÃ¡, das ruas Senador CamarÃ¡, ImpÃ©rio, Avenida 
Padre Guilherme Decaminada, Fomento, Horto Florestal e atÃ© mesmo do bairro dos 
JesuÃ-tas.Estamos no final do outono, faltam alguns dias para o inÃ-cio do 
inverno, mas a temperatura em Santa Cruz tem caÃ-do significativamente. NÃ£o 
importa. Chova ou faÃ§a sol, esteja frio ou calor, eles nunca faltam, atÃ© 
porque, como se trata de um curso prÃ©-tÃ©cnico, com vagas limitadas, 
inscriÃ§Ã£o e participaÃ§Ã£o voluntÃ¡ria, em caso de trÃªs faltas consecutivas 
sem justificava relevante, poderÃ£o ser eliminados, abrindo vaga para os 
interessados, que estejam na lista de espera.
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[FOTO]

SÃ¡bado, 18 de junho de 2011 pela manhÃ£. AuditÃ³rio da 10Âª CRE lotado com os 
alunos que frequentam o Curso PrÃ©-tÃ©cnico da Escola Municipal 10.19.047 
Joaquim da Silva Gomes.

Chego ao auditÃ³rio da 10Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o (10Âª CRE) por 
volta das 10 horas da manhÃ£. SilÃªncio total. Fico na dÃºvida se hoje, sÃ¡bado,
dia 18 de junho de 2011, hÃ¡ aula para o curso prÃ©-tÃ©cnico. O seguranÃ§a me 
informa que sim, e que o auditÃ³rio estÃ¡ cheio.EstÃ£o todos lÃ¡. SÃ£o mais de 
cem alunos. Encontro o professor JoÃ£o Luiz da Silva, diretor da Escola 
Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, idealizador do Curso PrÃ©-tÃ©cnico, 
resolvendo questÃµes matemÃ¡ticas com a interaÃ§Ã£o dos alunos.O Curso 
prÃ©-tÃ©cnico funciona trÃªs vezes por semana, apÃ³s o encerramento das aulas do
segundo turno e aos sÃ¡bados, das 9 horas da manhÃ£ Ã s 12h e 30 minutos, 
prolongando-se, nÃ£o raramente, atÃ© as 13 horas, ou mais.

JoÃ£o Luiz reside com a sua famÃ-lia em Muriqui, distrito balneÃ¡rio do 
municÃ-pio de Mangaratiba, mas vem todos os sÃ¡bados para Santa Cruz com a 
finalidade de ministrar as suas aulas de MatemÃ¡tica, uma vez que se dedica 
voluntariamente, hÃ¡ quase dez anos, ao Curso PrÃ©-tÃ©cnico, que tem como 
objetivo principal preparar alunos do ensino fundamental para o ingresso em 
escolas tÃ©cnicas federais e estaduais, e tambÃ©m para concursos nas escolas e 
colÃ©gios das ForÃ§as Armadas, como a Escola de Sargentos das Armas, a EsSA, 
ColÃ©gio Naval, Escola PreparatÃ³rio de Cadetes-do-Ar, EPCAR, entre outras.

Considerando que os alunos residem em Santa Cruz, a maioria tenta ingressar na 
FAETEC e, mais recentemente, no ColÃ©gio Estadual Eric Walter Heine, que iniciou
as suas atividades letivas neste ano de 2011, recebendo o tÃ-tulo de primeira 
escola com certificado sustentÃ¡vel do Brasil. Alguns sonham em estudar no 
ColÃ©gio TÃ©cnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, CETUR, 
ColÃ©gio Pedro II, ColÃ©gio Militar, entre outros.
O diretor JoÃ£o Luiz da Silva, diante da grande procura dos alunos pelo curso, 
tem solicitado o apoio da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o e de outras 
parcerias, objetivando ampliar o nÃºmero de matrÃ-culas, diversificar o 
aprendizado, incluindo mais aulas de matemÃ¡tica e de lÃ-ngua portuguesa, alÃ©m 
de outras disciplinas que sÃ£o cobradas nas provas para ingresso em alguns 
colÃ©gios do Ensino MÃ©dio, e remunerar os professores participantes, uma vez 
que todos tÃªm trabalhado voluntariamente, desde a criaÃ§Ã£o do prÃ©-tÃ©cnico.
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[FOTO]

Os alunos do Curso PrÃ©-tÃ©cnico, quase todos do 9Âº ano, sÃ£o selecionados no 
inÃ-cio do ano letivo, a partir de uma prova classificatÃ³ria. NÃ£o podem faltar
sem justificativa pois, como a procura tem sido muito grande, o excesso de 
faltas (trÃªs, no mÃ¡ximo) resulta na eliminaÃ§Ã£o do aluno do curso e abertura 
da vaga para o prÃ³ximo classificado.

A proposta que o professor JoÃ£o Luiz apresentou Ã  Secretaria Municipal de 
EducaÃ§Ã£o, em projeto encaminhado atravÃ©s da 10Âª CRE, Ã© que todos os 
professores do curso prÃ©-tÃ©cnico da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes 
possam receber como dupla regÃªncia, os horÃ¡rios que vÃªm dedicando 
voluntariamente ao curso, apÃ³s intensivo dia de trabalho normal na escola e aos
sÃ¡bados, tendo que se deslocar das suas casas, sem qualquer tipo de ajuda 
financeira.

[FOTO]
Na visita que fez Ã  Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, a 
secretÃ¡ria municipal de EducaÃ§Ã£o, Claudia Costin (Ã  esquerda da foto), ouviu
do diretor JoÃ£o Luiz da Silva, as explicaÃ§Ãµes sobre o funcionamento do Curso 
PrÃ©-tÃ©cnico, que conta com o apoio da professora Gracinha Muller, cedendo o 
auditÃ³rio da 10Âª CRE para as aulas e fornecendo camisetas para todos os alunos
matriculados no curso.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Claudia Costin, secretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o do municÃ-pio do Rio de Janeiro, ao 
lado do diretor JoÃ£o Luiz da Silva, conversando com os alunos do Curso 
PrÃ©-tÃ©cnico por ocasiÃ£o da sua visita Ã  Escola Municipal 10.19.047 Joaquim 
da Silva Gomes.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Conhecendo o trabalho desenvolvido pelo professor JoÃ£o Luiz, representantes do 
Grupo Gerdau, de Santa Cruz, demonstraram interesse em estabelecer parceria com 
a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes com o objetivo de ajudar na 
ampliaÃ§Ã£o do curso prÃ©-tÃ©cnico. A primeira reuniÃ£o do pessoal da Gerdau e 
da Casa Ser CidadÃ£o com o diretor do prÃ©-tÃ©cnico aconteceu no dia 14 de junho
de 2011, quando foi apresentada uma proposta que ainda estÃ¡ sendo analisada e 
deverÃ¡ proporcionar resultados positivos jÃ¡ para o segundo semestre deste ano.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Enquanto o professor JoÃ£o Luiz aguarda os resultados das futuras parcerias e 
apoios, as aulas continuam sendo realizadas normalmente, com o auditÃ³rio da 
10Âª CRE sempre cheio de jovens, que acreditam na possibilidade de ascensÃ£o 
profissional e social a partir do investimento na educaÃ§Ã£o.

[FOTO]

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ReuniÃ£o ao ar livre, nos jardins da histÃ³rica residÃªncia do Senador JÃºlio 
CesÃ¡rio de Melo (hoje Casa SerCidadÃ£o), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. Da esquerda para direita, EmÃ-lia, da Casa SerCidadÃ£o, JoÃ£o Luiz, 
diretor da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, Luciano e Jorge, 
do Grupo Gerdau, que conversaram sobre a parceria e apoio ao Curso 
PrÃ©-tÃ©cnico.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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O Curso PrÃ©-tÃ©cnico da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes Ã© 
uma equaÃ§Ã£o que vem dando certo hÃ¡ quase dez anos, graÃ§as ao trabalho 
voluntÃ¡rio do professor JoÃ£o Luiz da Silva e de sua equipe, que contam com o 
apoio da professora Gracinha Muller, coordenadora da 10Âª CRE, que tem cedido o 
auditÃ³rio para a realizaÃ§Ã£o das aulas e fornecido o uniforme dos alunos 
matriculados no curso.
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
FaÃ§o o o PRETEC e recomendo a todos os alunos que pretendem fazer provas para 
colÃ©gios tÃ©cnicos
Tendo o curso um bom ensino com foco em portuguÃªs e matemÃ¡tica com Ã³timos 
professores .

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-e-professores-da-escola.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos e Professores da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes conhecem o 
centro histÃ³rico do Rio de Janeiro

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos das turmas dos Projetos Autonomia Carioca e Ponto de Partida, da 
Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª CRE, estiveram 
visitando o centro histÃ³rico do Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 2011.

[FOTO]
Alunos da Escola Municipal 10.19.047 em frente ao PaÃ§o Imperial, na PraÃ§a XV, 
durante a visita ao centro histÃ³rico do Rio de Janeiro.[FOTO]
PalÃ¡cio Tiradentes, sede do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, 
visita externa feita por professores e alunos da Escola Municipal Joaquim da 
Silva Gomes, no dia 24 de agosto de 2011. Tendo em vista o grande interesse de 
todos, a professora Ana Maria, do Projeto Acelera II, jÃ¡ agendou nova visita 
para o dia 15 de outubro (sÃ¡bado), com seus alunos.

[FOTO]

Alunos da E.M. Joaquim da Silva Gomes em frente ao Chafariz da PirÃ¢mide, obra 
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de autoria do Mestre Valentim, tambÃ©m conhecido como Chafariz do Mestre 
Valentim.

[FOTO]

Professores que participaram do city tour pelo centro histÃ³rico do Rio de 
Janeiro. Da esquerda para a direita: Sandra, turma 8201 Projeto Ponto de 
Partida, RealfabetizaÃ§Ã£o; Alessandra, professora de HistÃ³ria; Ricardo, 
professor de Geografia; Denise, professora de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica; Ana Maria, 
professora do Projeto Autonomia Carioca, AceleraÃ§Ã£o II e Esliane, coordenadora
do Projeto AceleraÃ§Ã£o II da 10Âª CRE, professor Sinvaldo do Nascimento Souza, 
representando o Rio Educa, agachado.

[FOTO]

Alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes em direÃ§Ã£o ao Arco do Telles
(ao fundo) e travessa do comÃ©rcio, no centro histÃ³rico do Rio de Janeiro.

[FOTO]

Alunos da EMJSG no interior do Centro Cultural Correios, em 24 de agosto de 
2011.
[FOTO]

Alunas da EMJSG aguardando os demais colegas na sala de espera do Centro 
Cultural Correios,

[FOTO]

Professores e alunos da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 
10Âª CRE, em frente Ã  Casa FranÃ§a-Brasil, que se encontra em restauraÃ§Ã£o 
interna.
[FOTO]

Da esquerda para a direita: Professores: Ricardo, de Geografia; Alessandra, de 
HistÃ³ria; Denise, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Sandra, de LÃ-ngua Portuguesa, como 
regente da Turma 8201, Projeto Ponto de Partida,RealfabetizaÃ§Ã£o II; Esliane, 
coordenadora do AceleraÃ§Ã£o II; Ana Maria, professora de MatemÃ¡tica, regente 
da Turma 8801, AceleraÃ§Ã£o II e Alexandre, professor de InglÃªs, regente da 
Turma 8901, AceleraÃ§Ã£o III, do Projeto Autonomia Carioca.
[FOTO]
Alunos da EMJSG no interior do Centro Cultural Banco do Brasil, aguardando a 
chegada dos Ã´nibus para retorno Ã  Santa Cruz.A visita fez parte da 
programaÃ§Ã£o cultural externa de ambos os projetos, e reuniu professores e 
alunos das turmas 8201, RealfabetizaÃ§Ã£o II, com a professora Sandra; 8801, 
AceleraÃ§Ã£o II, com a professora Ana Maria; e 8901 e 8902, com o professor 
Alexandre.
Compareceram tambÃ©m alunos das turmas 1802, 1804 e 1902, alÃ©m dos professores 
Denise, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica, Alessandra, de HistÃ³ria, Ricardo, de Geografia e
Esliane, coordenadora do Projeto Acelera II, da 10Âª CRE.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-da-entrega-do-trofeu-rioeduca.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa da entrega do TrofÃ©u Rioeduca 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ParticipaÃ§Ã£o dos professores e alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva 
Gomes na festa de entrega do TrofÃ©u Rioeduca 2011, ocorrida no Teatro Carlos 
Gomes em 22 de agosto de 2011 (segunda-feira).
[FOTO]

Foto acima: Diretor JoÃ£o Luiz (Ã  direita) e professorIgor (centro) com os 
alunos na entrada do Teatro CarlosGomes, 22 de agosto de 2011.
[FOTO]

Ana Beatriz, da Turma 1903.
[FOTO]
Luiz Felipe e Ana Beatriz.Viagem de ida, no interior do Ã´nibus em direÃ§Ã£o ao 
TeatroCarlos Gomes
[FOTO]
Gabriel e Tamires do 9Âº ano.

[FOTO]
 Pedro Ivo e Larissa, da turma 1701.

[FOTO]

 ThainÃ¡ e Vinicius da Turma 1802.

[FOTO]

 Nayri, da Turma 1702e Yuri da Turma 1802.

[FOTO]
Alunos da EMJSG no Teatro Carlos Gomes aguarando
o inÃ-cio do ensaio.
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[FOTO]

Diretor JoÃ£o Luiz com as alunasTamires (esquerda) e Ana Beatriz
[FOTO]

Ator Daniel Del Sarto com alunos daEscola Municipal Joaquim da Silva Gomes.
[FOTO]

SecretÃ¡ria Claudia Costin, diretor JoÃ£o Luiz com alunosda Escola Municipal 
Joaquim da Silva Gomes.[FOTO]

Diretor JoÃ£o Luiz com alunos da E.M.Joaquim da Silva Gomes.
 <COMENTÃRIOS>

Tenho orgulho de dizer que sou aluna de escola publica , Somos bons no que 
fazemos , por que gostamos do que fazemos , e a cada dia nosso objetivo cresce e
vamos a diante . Nada disso seria possÃ-vel sem o Diretor JoÃ£o Luiz. NÃ³s sÃ³ 
temos a agradecer.  
O melhor premio que poderÃ-amos ganhar , esta conosco todos os dias , dando 
conselhos , ensinando , brigando , contando piadas e nos fazendo rir .

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-da-entrega-do-trofeu-rioeduca_23.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festa da entrega do TrofÃ©u Rioeduca 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Diretor JoÃ£o Luiz (Ã  esquerda) e professor Sinvaldo com alunos que 
participaram da festa de entrega do TrofÃ©u Rio Educa 2011 no Teatro Carlos 
Gomes em 22 de agosto de 2011 (segunda-feira). Da esquerda para a direita: 
Gabriel, Vinicius, Larissa, Nayri,ThainÃ¡, Tamirs, Luiz Felipe,Pedro Ivo e Ana 
Beatriz.
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 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
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<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 23 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra com o Escritor Arnaldo Niskier

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes esteve presente Ã  palestra 
que foi apresentada pelo escritor, jornalista e acadÃªmico Arnaldo Niskier, no 
dia 15 de agosto de 2011 (segunda-feira), com uma representaÃ§Ã£o composta por 
quarenta alunos da Turma 1701, acompanhada pela professora Isabela, de 
MatemÃ¡tica.

Arnaldo Niskier, que Ã© titular da Cadeira nÂº 18 da Academia Brasileira de 
Letras, falou sobre a Maratona Escolar, que neste ano de 2011 presta homenagem 
ao escritor Ã‰rico VerÃ-ssimo, famoso autor do livro "O Tempo e o Vento".

[FOTO]
Alunos da Turma 1701 no auditÃ³rioda 10Âª CRE antes do inÃ-cio dapalestra do 
escritor Arnaldo Niskier.

[FOTO]
O escritor e acadÃªmico Arnaldo Niskierno momento da sua palestra no 
auditÃ³rioda 10Âª CRE.
[FOTO]

Arnaldo Niskier com alguns dos professoresparticipantes da palestra sobre a 
Maratona EscolarProfessora Isabela, de MatemÃ¡tica (segunda Ã  esquerda ao lado 
de Niskier)representando a E.M. Joaquim da Silva Gomes.
[FOTO]

Arnaldo Niskier com alguns alunos participantes da palestra.
[FOTO]
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 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Consulado dos Estados Unidos/IBEU concede bolsas de estudo para alunos da EMJSG
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Professora Regina LÃºcia Albernaz Costa com alguns alunos do Curso IBEU da 
Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, foto tirada na Sala de 
Leitura da escola, em 10 de outubro de 2011.

A professora de InglÃªs,Regina LÃºcia Albernaz Costa, que leciona no Projeto 
Social da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, em parceria com 
o Instiuto Brasil Estados Unidos, trouxe uma excelente notÃ-cia para a Escola 
Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, onde mantÃ©m duas turmas (uma no 
primeiro e outra no segundo turno): alguns alunos do curso, foram selecionados 
pelo Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, para prosseguirem seus 
estudos apÃ³s a conclusÃ£o dos trÃªs anos na EMJSG.

Segundo a professora Regina LÃºcia, que jÃ¡ estÃ¡ trabalhando no projeto 
IBEU/SME Rio hÃ¡ cinco anos, a seleÃ§Ã£o Ã© feita apÃ³s a anÃ¡lise minuciosa de 
relatÃ³rios que sÃ£o enviados pelos docentes do curso, nas diversas escolas da 
rede municipal, quando se avalia a produÃ§Ã£o escrita e oral dos alunos, 
levando-se em consideraÃ§Ã£o, alÃ©m da pronÃºncia correta da lÃ-ngua, aspectos 
como frequÃªncia, pontualidade, interesse pelos estudos, atenÃ§Ã£o na execuÃ§Ã£o
das tarefas individuais, pesquisas e atÃ© mesmo o modo de apresentaÃ§Ã£o dos 
alunos em todos os ambientes da escola, incluindo o refeitÃ³rio, Ã¡reas de lazer
e de circulaÃ§Ã£o, salas de aulas, etc.

[FOTO]
Professora Regina LÃºcia Albernaz Costa,Curso do IBEU da E.M. Joaquim da Silva 
Gomes.

Conversando com alguns alunos do Ibeu, no dia 10 de outubro de 2011 
(segunda-feira), foi possÃ-vel constatar que eles prÃ³prios, pelos seus 
depoimentos, reconheceram a importÃ¢ncia de tal acompanhamento individualizado 
para o progresso no curso.

[FOTO]
Alunas Nayara Alves Marques e Jayne Regina Andrade de Aguiar, da turma 1803.

[FOTO]
Alunos Matheus Andrade Fluvierz, Matheus Alves Nascimento e Igor Nascimento, da 
turma 1903.

[FOTO]
Alunos Milena Nery Campos e Derek D. de AraÃºjo

[FOTO]
Alunos Asafe Ruben S, de Souza, Tayana Camargo Carneiro e Ana Gabrielle Silva, 
da turma 1903.
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AindicaÃ§Ã£o dos alunos das escolas municipais para frequentarem o curso do IBEU
Ã© feita a partir de criteriosa seleÃ§Ã£o entre aqueles que, comprovadamente, 
apresentam excelente rendimento escolar e que se comprometem, com o apoio e 
autorizaÃ§Ã£o dos pais e dos responsÃ¡veis, a participarem de todas as aulas e 
atividades promovidas durante o desenrolar do curso, que tem a duraÃ§Ã£o de 
trÃªs anos.
A professora Regina LÃºcia informou tambÃ©m que o curso, por estar inserido em 
um projeto social da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da Prefeitura do Rio de 
Janeiro com o Instituto Brasil Estados Unidos, visa a atender exclusivamente os 
alunos matriculados nas escolas da rede municipal. Caso o aluno seja transferido
para uma escola particular, automaticamente Ã© desligado, mas se for transferido
para outra escola pÃºblica, poderÃ¡ prosseguir seus estudos no IBEU, em outra 
unidade da rede.
Mesmo apÃ³s o ingresso no Ensino MÃ©dio, os alunos poderÃ£o, se assim desejar, 
continuar mantendo contato com o IBEU.

[FOTO]

Igor de Lima, Matheus Andrade e Asafe R. S. de Souza

[FOTO]
"Gosto muito do Curso do IBEU porque sei que Ã© uma oportunidade que nÃ³s 
estamos tendo para aprender a falar e a escrever em inglÃªs, alÃ©m de tudo que a
professora Regina vem ensinando em relaÃ§Ã£o aos bons hÃ¡bitos e atitudes em 
sala de aula, na escola e mesmo em outros locais." Aluno Matheus Andrade 
Fluvierz, da turma 1903.

[FOTO]
"Sou aluno do Curso do IBEU da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes desde o 
primeiro ano, e quero dizer que a professora Regina tem uma forma muito boa de 
educar. AlÃ©m de estar aprendendo a falar uma nova lÃ-ngua, estamos tendo a 
chance de poder melhorar o nosso comportamento."Aluno Igor de Lima T. Santos, 
turma 1903.

[FOTO]
O Curso do IBEU Ã© muito bom, porque estamos aprendendo a falar a lÃ-ngua mais 
conhecida de todo o Planeta, que serÃ¡ de grande importÃ¢ncia em todo o nosso 
futuro profissional. Aluno Asafe R. S. de Souza, da turma 1903.

Clique nos links abaixo e veja a professora Regina LÃºcia e alunos da Escola 
Municipal Joaquim da Silva Gomes falando sobre o Curso do IBEU.
1Âª Parte

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=r425antHXh0
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2Âª Parte

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=BJUkmRHdh5c

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns a mais um excelente trabalho desenvolvido pela EMJSG! ParabÃ©ns 
tambÃ©m a excelente professora Regina, que se aposentou mas continua fazendo um 
trabalho maravilhoso,como sempre fez.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-do-laboratorio-de-talentos-da.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 11 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunos do LaboratÃ³rio de Talentos da EMJSG em visita ao CCBB

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Miles Davis Lenda do Jazz Professor Djalma Pereira da EMJSG falando sobre a 
exposiÃ§Ã£o no CCBB 
Clique no link abaixo, ouÃ§a e veja.

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=vxJwIdZkAT0feature=related

[FOTO]
Foto acima: Alunos do LaboratÃ³rio de Talentos da EMJSG no mezanino do CCBB.
[FOTO]
Alunos da EMJSG sendo recepcionados pelos mÃºsicos do Setor Educativo do 
CCBB.[FOTO]
Professores RosÃ¢ngela, Zan e Djalma Pereira, de EducaÃ§Ã£o MÃºsical da EMJSG no
CCBB.
[FOTO]
Professores RosÃ¢ngela, Zan e Djalma Pereira, com alunos do LaboratÃ³rio de 
Talentos na Avenida Rio Branco, em frente ao Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro.
[FOTO]

Professor Djalma Pereira com alunos no interior da Casa FranÃ§a-Brasil.

[FOTO]

Alunos do LaboratÃ³rio de Talentos da EMJSG visitando uma exposiÃ§Ã£o no Centro 
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Cultural Correios.
[FOTO]
Professores Djalma e Rosangela com alunos do LaboratÃ³rio de Talentos em frente 
a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.[FOTO]

Alunos em Frente ao PalÃ¡cio Pedro Ernesto,onde funciona a CÃ¢mara Municipal de 
Vereadores.
[FOTO]
Professora Rosangela Zana no interior da Casa FranÃ§a-Brasil.
[FOTO]
RosÃ¢ngela Zan com alunos do Centro Cultural Correios.[FOTO]

[FOTO]
Alunos do LaboratÃ³rio de Talentos da EMJSG emvisita Ã  exposiÃ§Ã£o na Casa 
FranÃ§a-Brasil. Clique no link abaixo e veja a animaÃ§Ã£o dos alunos do 
LaboratÃ³rio de Talentos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, cantando e 
danÃ§ando com os mÃºsicos do Setor Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil 
por ocasiÃ£o da visita Ã  exposiÃ§Ã£o "Queremos Miles".
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Clique no link abaixo e veja a animaÃ§Ã£o dos alunos do LaboratÃ³rio de Talentos
da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, cantando e danÃ§ando com os mÃºsicos
do Setor Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil por ocasiÃ£o da visita Ã  
exposiÃ§Ã£o "Queremos Miles".

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=tIioLajM30A

 <COMENTÃRIOS>
foi bom,eu gostei
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 21 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Aula-passeio dos Alunos da EMJSG Ã  Quinta da Boa Vista

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
A aula-passeio aconteceu no dia 18 de outubro de 2011 (terÃ§a-feira) e contou 
com a presenÃ§a dos professores Alessandra, de HistÃ³ria, Andrea Perez, de 
LÃ-ngua Portuguesa, Igor, de MatemÃ¡tica, Ricardo de Geografia e Sinvaldo, de 
HistÃ³ria.

Vejam as fotos clicando no link 
http://migre.me/5YhVK

VEJA TAMBÃ‰M:
VÃ-deo clip visita ao Museu da Quinta da Boa Vista

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=W4xUPYAiTwM
http://migre.me/5Ykn9
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira Cultural da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Foi realizada hoje, 26 de outubro de 2011 (quarta-feira) a FEIRA CULTURAL DA 
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA GOMES, envolvendo todos os alunos, professores
e turmas desta Unidade Escolar, que apresentaram trabalhos diversos de acordo 
com as disciplinas e anos de estudo.
[FOTO]

Professora Leila, de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica e professor SÃ©rgio, de CiÃªncias, com 
alunos do 6Âº ano que desenvolveram trabalho sobre alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel em 
exposiÃ§Ã£o na Feira Cultural da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, em 26 
de outubro de 2011.
[FOTO]

[FOTO]
A diretora adjunta ValÃ©ria em companhia de alunos e dos professores SÃ©rgio e 
Leila, em visita Ã  exposiÃ§Ã£o sobre alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel.[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emjsgomes.blogspot.com.br.2012.txt
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E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

  8Âª OLIMPÃADA BRASILEIRA DE MATEMÃTICA DAS ESCOLAS PÃšBLICAS - OBMEP 2012
"Somando novos talentos para o Brasil"[FOTO]

Todos os alunos do 6Âº ao 9Âº ano, da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da 
Silva Gomes participaram da 1Âª fase da prova da 8Âª OlimpÃ-ada Brasileira de 
MatemÃ¡tica das Escolas PÃºblicas, no dia 5 de junho de 2012 (terÃ§a-feira).

As provas foram realizadas em dois nÃ-veis, sendo o NÃ-vel 1 destanado aos 
alunos dos 6Âº e do 7Âº anos e o NÃ-vel 2 para alunos dos 8Âº e 9Âº anos.

Segundo informaÃ§Ãµes do professor de MatemÃ¡tica JoÃ£o Luiz da Silva, diretor 
da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes e principal incentivador da 
participaÃ§Ã£o da escola na OBMEP, o interesse tem sido crescente, desde 2007, 
quando esta unidade escolar participou pela primeira vez da OlimpÃ-ada.

Ainda segundo JoÃ£o Luiz, na prova realizada em 2011, a escola conseguiu 
classificar trÃªs alunos com o diploma de Honra ao MÃ©rito, dos 35 que chegaram 
Ã  2Âª fase, sendo 18 do NÃ-vel 1 e 17 do NÃ-vel 2.

Para o diretor JoÃ£o Luiz as provas, dentro da metodologia em que sÃ£o 
elaboradas, contribem intensamente para o desenvolvimento do raciocÃ-nio lÃ³gico
dos alunos.

 <COMENTÃRIOS>
Sou aluna De lÃ¡ , e o meu desempenho melhorou com essas provas :)
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Página 2402



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA GOMES PARTICIPAM DA MAIOR OLIMPÃADA 
 DE MATEMÃTICA DO MUNDO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Alunos
da EMJSG participam da OBMEPA OBMEP
Ã© considerada a maior olimpÃ-ada de matemÃ¡tica do mundo, e os alunos da Escola
Municipal Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª CRE, vem participando das provas desde
2007.
[FOTO]

Iniciada em 2005, com o objetivo de estimular o estudo da
matemÃ¡tica e revelar talentos na Ã¡rea, o OBMEP estÃ¡ na sua 8Âª realizaÃ§Ã£o, 
e vem
contando com a participaÃ§Ã£o de alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva
Gomes desde 2007. Segundo informaÃ§Ãµes publicadas no site da OBMEP, a 
olimpÃ-ada
vem crescendo de ano para ano. Em 2011 foram cerca de 18,7 milhÃµes de alunos
inscritos, procedentes de 98% dos municÃ-pios brasileiros. Com as provas da 
primeira fase realizadas no dia 5 de junho
de 2012, participaram mais de 19,1 milhÃµes de alunos de 46.728 escolas, o que
demarca um grande aumento nas adesÃµes. Na Escola Municipal Joaquim da Silva 
Gomes, localizada no
bairro de Santa Cruz, periferia da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, o
interesse pela participaÃ§Ã£o dos alunos vem sendo incentivado pelo professor de
matemÃ¡tica, JoÃ£o Luiz da Silva, atual diretor da Unidade Escolar, que no 
inÃ-cio
de cada ano letivo procurar informar-se a respeito do calendÃ¡rio da olimpÃ-ada,
para nÃ£o perde a inscriÃ§Ã£o e acompanhar, passo a passo, todas as fases e
desenrolar da importante competiÃ§Ã£o. JoÃ£o Luiz vai de sala em sala, conversa 
com professores e
alunos, e procura convencÃª-los e preparÃ¡-los para a participaÃ§Ã£o nas provas.
Neste ano de 2012, a campanha de persuasÃ£o teve inÃ-cio em 13 de fevereiro, com
a abertura das inscriÃ§Ãµes na 8Âª OBMEP. Segundo o diretor, que mesmo diante de
tantas tarefas como
gestor, faz questÃ£o de compartilhar voluntariamente, seus conhecimentos de
professor de matemÃ¡tica, dando aulas de reforÃ§o, apÃ³s o encerramento do 
segundo
turno, e tambÃ©m aos sÃ¡bados, a OlimpÃ-ada Brasileira de MatemÃ¡tica das 
Escolas
PÃºblicas, tem contribuÃ-do de forma significativa na preparaÃ§Ã£o dos alunos 
dos
Ãºltimos anos do ensino fundamental para a prestaÃ§Ã£o de concursos em escolas e
colÃ©gios tÃ©cnicos de qualidade, em razÃ£o da metodologia utilizada pelos
organizadores da OBMEP e excelente material didÃ¡tico disponÃ-vel para 
professores
e alunos.
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[FOTO]

[FOTO]
www.obmep.org.br

JoÃ£o Luiz reforÃ§a, que no prÃ³prio site da OBMEP  www.obmep.org.br,
que poderÃ¡ ser acessado por todos os interessados, hÃ¡ links para provas dos 
anos
anteriores e tambÃ©m banco das questÃµes formuladas, desde 2006 atÃ© hoje,
abrangendo os nÃ-veis 1, 2 e 3, de AritmÃ©tica, CombinatÃ³ria e Geometria, com 
as
soluÃ§Ãµes propostas por nÃ-vel. Com a frequÃªncia de quase 100% dos alunos do 
6Âº ao 9Âº ano, a
Escola Joaquim da Silva Gomes participou, no dia 5 de junho de 2012, da prova
da primeira fase da 8Âª OBMEP, jÃ¡ com os olhos para o calendÃ¡rio, pois atÃ© o 
dia
26, a escola terÃ¡ que enviar os cartÃµes-resposta dos alunos classificados para
a 2Âª fase, cujos classificados serÃ£o divulgados no dia 15 de agosto, para a
realizaÃ§Ã£o da prova no dia 15 de setembro. Como em 2011, a Escola Municipal 
Joaquim da Silva Gomes
conseguiu classificar trÃªs alunos com o diploma de Honra ao MÃ©rito, dos 35 que
chegaram Ã  2Âª fase, sendo 18 do NÃ-vel 1 e 17 do NÃ-vel 2, o professor JoÃ£o 
Luiz
aposta, para 2012, resultados ainda mais promissÃµes para a escola de Santa
Cruz.

--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ALUNOS DO 6Âº AO 9Âº ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA GOMES PARTICIPAM 
DA PRIMEIRA FASE DA OBMEP 2012
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <COMENTÃRIOS>

Excelente ideia, precisamos sempre melhorar o interesse dos nosssos alunos.
 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns ao nosso aluno Leandro Salino da turma 1904, pelo primeiro lugar 
alcanÃ§ado na prova da OBMEP (2012, atingindo um percentual de 65% das 20 
questÃµes propostas.

 <COMENTÃRIOS>
A direÃ§Ã£o dessa UE, agradece a participaÃ§Ã£o no Curso de GestÃ£o Ambiental no
Contexto Escolar, realizada no hotel Bosque (Angra dos Reis - RJ) e parabeniza a
organizaÃ§Ã£o do mesmo.

 <COMENTÃRIOS>
sou aluno da escola joaquim da silva gomes os professores som bons sem duvida a 
melhor escola do rio de janeiro com todos os professores sou aluno da clace 1702
e garanto sem duvida a nossa escola e a melhor junto com o professor joÃ£o luis 
que torna a escola cada vez melhor

 <COMENTÃRIOS>
sou a luno da escola joaquim da silva gomes e  poso fala que a escola muito boa 
mais  falta professor de matematica para os alunos das  turma 1806 e 1805 por 
meio de falta de professor os alunos estao ficando muito  prejudicado e o direto
tem que resolve ese asunto o mais rapido posovel
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 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

BLOG DA E.M. JOAQUIM DA SILVA GOMES HABILITADO PARA CONCORRER AO TROFÃ‰U 
RIOEDUCA 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O nosso Blog foi habilitado a concorrer ao TrofÃ©u Rioeduca 2012.

A votaÃ§Ã£o serÃ¡ feita no dia 2 de julho de 2012.

Maiores informaÃ§Ãµes:

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2385
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E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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<POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 CALENDÃRIO DO FINAL DE JULHO DE 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

16 e 17 de julho - RecuperaÃ§Ã£o paralela com uso da EducopÃ©dia pelos 
professores;

18 de julho - Festa julina, das 10 Ã s 14 horas;

19 de julho - COC das turmas do 6Âº e 9Âº anos;

20 de julho - COC das turmas do 7Âº e 8Âº anos;

21 a 29 de julho - Recesso escolar;

30 de julho (segunda-feira) retorno dos professores e alunos com realizaÃ§Ã£o de
provas de revisÃ£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conhecendo-o-museu-de-ciencias-da-terra.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CONHECENDO O MUSEU DE CIÃŠNCIAS DA TERRA
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 6 de junho de 2012 (quarta-feira), oitenta alunos das turmas do 9Âº ano 
da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes participaram de uma aula diferente: 
foram conhecer o MUSEU DE CIÃŠNCIAS DA TERRA, localizado no bairro da Urca.

A visita previamente agendada, contou com o apoio da 10Âª Coordenadoria Regional
de EducaÃ§Ã£o, que cedeu dois Ã´nibus para o transporte dos professores e 
alunos.

O museu Ã© especializado em Geologia e Paleontologia e estÃ¡ instalado no 
edifÃ-cio que foi construÃ-do para a ExposiÃ§Ã£o Nacional Comemorativa do 1Âº 
CentenÃ¡rio da Abertura dos Portos do Brasil, que ocorreu em 1908.

O Museu visitado pelos alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes possui 
um vasto acervo - entre coleÃ§Ãµes deminerais,rochas,fÃ³sseisemeteoritos- fruto 
do trabalho de vÃ¡rios
cientistas e pesquisadores passaram pelo ServiÃ§o GeolÃ³gico que, extinto 
em1934,
foi sucedido peloDepartamento
Nacional de ProduÃ§Ã£o Mineral.A sua principal atraÃ§Ã£o atualmente sÃ£o os 
fÃ³sseis dedinossauros
brasileiros.[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
conselho-escola-comunidade-cec2012-nova.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Conselho Escola Comunidade CEC/2012 Nova ComposiÃ§Ã£o

ApÃ³s o grande sucesso das eleiÃ§Ãµes realizadas nos dias 23, 24 e 25 de maio de
2012, com excelente percentual de votantes, o CEC/2012 da Escola Municipal 
10.19.047 Joaquim da Silva Gomes passou a ter a seguinte composiÃ§Ã£o:

Presidente: JoÃ£o Luiz da Silva

Segmento Professor

Titular: Rafael Leal Martins
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Suplente: Leila de Siqueira

Segmento Aluno

Titular: Larissa dos Reis da Silva

Suplente: Thayme Tavares Coelho

Segmento ResponsÃ¡vel

Titular: SÃ-lvia ClÃ©lia S. A. de Freitas

Suplente: Jane Clair J. dos Reis

Suplente: Adonias Alves de Oliveira

Segmento FuncionÃ¡rio

Titular: Sebastiana Cristina Ribeiro Pinto

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
curso-pre-tecnico-funcionando.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
CURSO PRÃ‰-TÃ‰CNICO FUNCIONANDO INTENSAMENTE NA EMJSG

ExperiÃªncia muito bem sucedida, que vem se desenvolvendo nesta escola hÃ¡ mais 
de dez anos, o Curso PrÃ©-TÃ©cnico, criado e dirigido pelo professor de 
MatemÃ¡tica JoÃ£o Luiz da Silva, atual diretor da E.M. Joaquim da Silva Gomes, 
matriculou para este ano letivo de 2012, duas turmas do 9Âº ano, com um total de
oitenta e oito alunos e uma turma especial do 8Âº ano, com a presenÃ§a de 
quarenta alunos de melhor aproveitamento escolar.
A chamada "turma do 8Âº ano forte" estÃ¡ sendo previamente preparada para dar 
continuidade, no prÃ³ximo ano letivo, em condiÃ§Ãµes ainda melhores de 
aprovaÃ§Ã£o em colÃ©gios e escolas tÃ©cnicas de boa qualidade, que Ã© um dos 
objetivos do PrÃ©-TÃ©cnico.
Neste ano, as aulas estÃ£o sendo realizadas na prÃ³pria escola, diariamente, de 
segunda a sexta-feira, das 17h Ã s 18h e 30 minutos. Aos sÃ¡bados, em semanas 
alternadas, sÃ£o realizadas provas simuladas, com a presenÃ§a de todos os alunos
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matriculados no PrÃ©-TÃ©cnico.
Participam voluntariamente do Curso PrÃ©-TÃ©cnico da Escola Municipal Joaquim da
Silva Gomes, alÃ©m do diretor JoÃ£o Luiz da Silva, os professores de MatemÃ¡tica
MÃ¡rcio Lemos e Alex Sander e os professores de LÃ-ngua Portuguesa Magna e Alex 
Swander, alÃ©m do estagiÃ¡rio Clayton, tambÃ©m de LÃ-ngua Portuguesa.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diretores-da-escola-municipal-1019047.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL 10.19.047 JOAQUIM DA SILVA GOMES

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O professor de MatemÃ¡tica JoÃ£o Luiz da Silva Ã© o diretor da Escola Municipal 
10.19.047 Joaquim da Silva Gomes e a professora de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica Denise 
Viana Ã© a atual diretora adjunta. Ambos foram eleitos no final de 2011 (JoÃ£o 
Luiz foi reeleito) apÃ³s terem realizado curso de gestÃ£o escolar promovido pela
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, e 
recebido certificaÃ§Ã£o e aprovaÃ§Ã£o do plano de gestÃ£o apresentado para uma 
comissÃ£o trÃ-plice, constituÃ-da por representantes da SME, da 10Âª 
Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o e de uma diretora vinda de outra CRE.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
e.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A E.M JOAQUIM DA SILVA GOMES NO PROGRAMA ESCOLA 3.0
[FOTO]
CapacitaÃ§Ã£o dos professores da E.M. Joaquim da Silva Gomescom o professor 
Rodrigo Abreu da Assessoria de InformÃ¡tica da 10ÂªCRE
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Os professores da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes iniciaram o 
ano letivo de 2012 com muitas novidades no campo das novas tecnologias. Todas as
salas de aulas de aulas foram devidamente preparadas para utilizaÃ§Ã£o de 
equipamentos multimÃ-dias, com projetores, caixas de som e dispositivos para uso
de laptop ou netbook, passando a usar o diÃ¡rio eletrÃ´nico, com o controle 
digital das presenÃ§as, lanÃ§amento das faltas e registro do planejamento 
pedagÃ³gico.
[FOTO]

Segundo informaÃ§Ãµes da SME/Rio o DiÃ¡rio EletrÃ´nico facilitarÃ¡ o trabalho 
dos
professores que terÃ£o o controle da frequÃªncia e das notas dos alunos
organizados em arquivos eletrÃ´nicos que podem ser visualizados em seus
computadores pessoais ou nos computadores da escola.

O DiÃ¡rio EletrÃ´nico consiste em um arquivo Excel
que se comunica com o Sistema de Controle AcadÃªmico das escolas. Esse arquivo
serÃ¡ disponibilizado pela direÃ§Ã£o escolar para os professores atÃ© o fim 
dessa
semana. Cada professor poderÃ¡ salvar o DiÃ¡rio EletrÃ´nico de suas turmas em um
pen drive ou cd.

[FOTO]

Ao utilizar o DiÃ¡rio EletrÃ´nico, os professores poderÃ£o verificar a 
frequÃªncia
dos alunos, colocar as notas das avaliaÃ§Ãµes e fazer observaÃ§Ãµes pontuais 
sobre
os alunos. AlÃ©m disso, a ferramenta calcula automaticamente as mÃ©dias das
avaliaÃ§Ãµes dos estudantes e o nÃºmero total de faltas por Conselho de Classe
(COC). Os professores poderÃ£o visualizar as mÃ©dias do COC anterior de cada
aluno e organizar de forma mais estruturada as notas das recuperaÃ§Ãµes
paralelas.
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<POSTAGEM>
educopedia-na-emjsg.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 26 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A EDUCOPÃ‰DIA NA EMJSG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ensaio-para-o-fecem-2012.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ENSAIO PARA O FECEM 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ensaio dos alunos da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes inscritos
para concorrerem no FECEM 2012, com a presenÃ§a prestigiosa do diretor JoÃ£o 
Luiz da Silva e da diretora adjunta Denise AraÃºjo Viana.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
escola-municipal-joaquim-da-silva-gomes.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes agora tem PEJA

Com o encerramento das atividades da antiga Escola Estadual Supletiva, no final 
do ano letivo de 2011, a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes passou a 
funcionar tambÃ©m no horÃ¡rio noturno, das 18 Ã s 22 horas, com quatro turmas do
Programa de EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos, PEJA, que tem comoobjetivo enfrentar
o desafio de escolarizar jovens socialmente
excluÃ-dos, a Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro vem
construindo, em parceria com seus professores, aÃ§Ãµes voltadas para a
fortificaÃ§Ã£o de uma polÃ-tica de educaÃ§Ã£o de jovens e adultos pautada nos 
eixos
de aumento de escolaridade, educaÃ§Ã£o permanente e inclusÃ£o no mundo do
trabalho, aspectos fundamentais para o exercÃ-cio pleno da cidadania.
As turmas matriculadas sÃ£o:
PEJA II - Bloco 1, turmas 151 e 152, com um total de 110 (cento e dez) alunos 
matriculados;
PEJA II - Bloco 2, turmas 161 e 162, com um total de 119 (cento e dezenove) 
alunos matriculados.

Conforme consta do site da SME/RIO, o atendimento do PEJA destina-se a pessoas 
jovens e adultas, a partir de
14 anos completos, sem limite mÃ¡ximo de idade, interessadas em completar os
estudos referentes ao Ensino Fundamental, na Rede PÃºblica do MunicÃ-pio do Rio
de Janeiro.SÃ£o pressupostos desse trabalho:
- ensino acelerativo.

- organizaÃ§Ã£o em blocos de aprendizagem.

- trabalho com dia-aula em substituiÃ§Ã£o Ã  hora-aula.

- garantia do Centro de Estudos para todos os professores, sem suspensÃ£o de
aula

- oferta de recuperaÃ§Ã£o paralela diÃ¡ria para todos os alunos que apresentem
alguma dificuldade de aprendizagem
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- utilizaÃ§Ã£o de fitas de vÃ-deo da MultiRio e da FundaÃ§Ã£o Roberto Marinho 
como
instrumentos de apoio para o trabalho do professor

material prÃ³prio para cada componente curricular em cada unidade de 
progressÃ£o,
sendo este material reproduzido para cada aluno (PEJA II).

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escola-municipal-joaquim-da-silva-gomes_06.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA GOMES NO PORTAL DO RIOEDUCA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª Coordenadoria 
Regional de EducaÃ§Ã£o (10Âª CRE) que sempre realizou inÃºmeros projetos 
pedagÃ³gicos de excelente qualidade, tem sido presenÃ§a frequente no Portal do 
Rioeducahttp://www.rioeduca.netda Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de 
Janeiro, que Ã© considerada a maior rede de educaÃ§Ã£o municipal da AmÃ©rica 
Latina.

Veja abaixo, acesse e conheÃ§a as postagens jÃ¡ publicadas no Rioeduca sobre a 
E.M. Joaquim da Silva Gomes:

1 - Professores da EMJSG participam de palestra e oficina sobre JustiÃ§a
Restaurativa  EducaÃ§Ã£o

http://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1900
2 - Projeto
Social da SME Rio em parceria com o IBEU promove ensino de inglÃªs para alunos
da EMJSGhttp://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1503

3- O Julgamento do PalavrÃ£o pelos Alunos da Turma 1605 da Escola Municipal 
Joaquim da Silva Gomeshttp://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1569

4 -E.M. Joaquim da Silva Gomes, a antiga Escola do 
Centrohttp://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1280
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5 - Basquete na E.M. Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª 
CREhttp://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=1086

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
fecem-2012.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 26 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FECEM 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Preparativos finais para a participaÃ§Ã£o dos alunos da Escola Municipal 
10.19.047 JOAQUIM DA SILVA GOMES no FECEM (Festival de CanÃ§Ã£o das Escolas 
Municipais).

O Festival da CanÃ§Ã£o das Escolas Municipais (Fecem) caracteriza-se como mostra
e divulgaÃ§Ã£o da produÃ§Ã£o musical dos alunos da rede municipal, 
reconhecendo-as como espaÃ§o de incentivo Ã  criaÃ§Ã£o local, onde a expressÃ£o 
de idÃ©ias e sentimentos se manifesta, favorecendo a experiÃªncia do fazer 
musical (compondo, interpretando e tocando), articulada Ã  formaÃ§Ã£o de 
platÃ©ia.
Principais aÃ§Ãµes:
Desenvolvimento nas escolas de atividades que estimulem a produÃ§Ã£o musical 
individual e/ou coletiva dos alunos.
RealizaÃ§Ã£o de festivais regionais, onde serÃ¡ escolhida por um jÃºri a 
canÃ§Ã£o que representarÃ¡ cada uma das 10 Coordenadorias de EducaÃ§Ã£o (CRE) na
mostra final.Este ano o FECEM serÃ¡ realizado no dia 29 de junho (sexta-feira) 
no auditÃ³rio da Cidade das CrianÃ§as, com a participaÃ§Ã£o de 40(quarenta) 
alunos que estarÃ£o sendo coordenados pelos professores Djalma e Rosangela, de 
EducaÃ§Ã£o Musical.
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<POSTAGEM>
fotos-da-frente-da-emjsg.html

 <TÃTULO>
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E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

FOTOS DA FRENTE DA EMJSG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
prefeitura-da-cidade-do-rio-de-janeiro.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
PORTAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
primeira-reuniao-da-direcao-com-os-pais.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de junho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 PRIMEIRA REUNIÃƒO DA DIREÃ‡ÃƒO COM OS PAIS E RESPONSÃVEIS

Foi um grande sucesso a reuniÃ£o realizada nesta escola, no dia 19 de maio de 
2012 (sÃ¡bado), presidida pelo diretor desta Unidade Escolar, professor JoÃ£o 
Luiz da Silva, com a presenÃ§a da diretora adjunta Denise e da coordenadora 
pedagÃ³gica Sheila.

A frequÃªncia ultrapassou todas as expectativas, e o diretor da escola falou 
sobre as normas de conduta dos alunos, que devem ser observadas diariamente, 
como cumprimento dos horÃ¡rios, comparecimento com o uniforme adequado, 
comportamento em sala de aula e nos demais espaÃ§os da escola, alÃ©m de ter 
feito a entrega dos boletins com as notas e conceitos referentes ao 1Âº bimestre
deste ano letivo.

A agente educadora ValÃ©ria tambÃ©m participou da reuniÃ£o, apresentando 
relatÃ³rio das atividades do RioCard, falando da importÃ¢ncia do controle 
diÃ¡rio do cartÃ£o.
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<POSTAGEM>
professora-alessandra-racy-e-nossa.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROFESSORA ALESSANDRA RACY Ã‰ A NOSSA EMBAIXADORA NA EDUCOPÃ‰DIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Professora de HistÃ³ria Alessandra Racy
Embaixadora da EducopÃ©dia na E.M. Joaquim da Silva Gomes
Foto capturada do perfil pessoal da Alessandra no Twitter

A professora de HistÃ³ria ALESSANDRA RACY foi aprovada com louvor no processo de
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seleÃ§Ã£o da SME/Rio para representar a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes 
como EMBAIXADORA DE EDUCOPÃ‰DIA.

Alessandra, que produziu um vÃ-deo clipe cumprindo exigÃªncia da comissÃ£o 
organizadora do processo de seleÃ§Ã£o, obteve nota acima de oito e nÃ£o precisou
passar pela segunda fase, que constava de uma entrevista pessoal para que os 
candidatos apresentassem suas propostas de trabalho objetivando divulgar a 
EducopÃ©dia nas escolas onde trabalham.

No dia 26 de maio de 2012, sÃ¡bado, a professora Alessandra participou do 
primeiro grande encontro anual de educopedistas, representantes do Rioeduca nas 
coordenadorias regionais de educaÃ§Ã£o e dos novos embaixadores da EducopÃ©dia.

O encontro aconteceu no GinÃ¡sio Experimental OlÃ-mpio, no bairro de Santa 
Tereza, oportunidade em que houve a comemoraÃ§Ã£o dos dois anos da criaÃ§Ã£o da 
EducopÃ©dia.

[FOTO]

Professora Alessandra Racy (na fileira da frente, a 5Âª da esquerda para a 
direita)
com a sua equipe durante a apresentaÃ§Ã£o no encontro do dia 26 de maio de 2012,
em Santa Tereza.
[FOTO]

Professora Alessandra no encontro de Santa Tereza
 <COMENTÃRIOS>

ParabÃ©ns Educolega!
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<POSTAGEM>
revolucao-acontece-emjsg-no-blog-do.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 27 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A REVOLUÃ‡ÃƒO ACONTECE, A EMJSG NO BLOG DO RIOEDUCA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Alunos da E .M, Joaquim da Silva Gomes participam da 
OBMEPhttp://www.rioeduca.net/blogViews.php?id=2323
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Tags: 10Âª cre, riocidadania, evento, obmep.

A OBMEP Ã© considerada a maior olimpÃ-ada de matemÃ¡tica do mundo. Os alunos da 
Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, da 10Âª CRE, vÃªm participando das 
provas desde 2007.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
video-clip-da-premiacao-dos-melhores.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 6 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VÃ-deo clip da premiaÃ§Ã£o dos melhores Blogs produzidos pelos professores

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]

http://www.youtube.com/watch?v=-qVW_cwwjQc
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<POSTAGEM>
xxiv-fecem.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 29 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

XXIV FECEM

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes participaram hoje, dia 29 de 
junho de 2012, do XXIV FECEM, no auditÃ³rio da Cidade das CrianÃ§as, com a 
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apresentaÃ§Ã£o de duas canÃ§Ãµes.

Os professores Alexandre, Dalmo, Ana Maria, Djalma, Marco de Aquino e RosÃ¢ngela
acompanharam os alunos que concorreram com outras doze escolas da 10Âª CRE.
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
arraia-da-escola-tres-ponto-zero.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 18 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 ARRAIÃ DA ESCOLA TRÃŠS PONTO ZERO JOAQUIM DA SILVA GOMES

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]
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fotos-do-arraia-da-joaquim.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 FOTOS DO ARRAIÃ DA JOAQUIM

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
jogos-estudantis.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 31 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

JOGOS ESTUDANTIS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
DIAS E LOCAIS DOS JOGOS:

 2Âª FEIRA - VILA OLÃMPICA OSCAR SCHMIDTEnd: Rua das Palmeiras Imperiais, s/nÂº -
Sta Cruz (ao lado do Centro Cultural e GEC Princesa
Isabel)Tel: 3111-6308 / 3111-6309
3Âª E 5Âª FEIRAS - CIEP BARÃƒO DE ITARARÃ‰End: Rua Vitor Dumas, s/nÂº - Santa 
Cruz (na mesma quadra da Vila OlÃ-mpica)Tel: 3395-5881
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Local: Vila OlÃ-mpica Oscar Schmidt - DIA
13/08/2012 - Segunda-feira

BASQUETEBOL INFANTO-JUVENIL MASCULINO14:50 - Jogo 9 - E.M.
GandhiX ______________________________________Perdedor Jogo 715:30 - Jogo 10 - 
E.M.
Joaquim S. Gomes
X ______________________________________Perdedor Jogo 8

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
professores-recebem-quatro-novos-livros.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 17 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PROFESSORES RECEBEM QUATRO NOVOS LIVROS

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Os professores da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, como os demais da 
Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, estÃ£o tendo a 
oportunidade de escolherem mais dois livros distribuÃ-dos pelo Programa Rio. Uma
cidade de leitores - BIBLIOTECA DO PROFESSOR.

Nesta segunda distribuiÃ§Ã£o deste ano letivo de 2012, os professores puderam 
escolher um tÃ-tulo da literatura estrangeira e outro da literatura brasileira.

Entre os autores estrangeiros, consta a obra de Mietek Pemper, "A Lista de 
Schindler - A Verdadeira HistÃ³ria", da GeraÃ§Ã£o Editorial e "O Nome da Rosa", 
de Umberto Eco.

Ana Maria Machado, com "Tropical sol da liberdade" e CecÃ-lia Meireles, com a 
seleÃ§Ã£o dos melhores poemas por Maria Fernanda, sÃ£o os dois livros de autores
brasileiros.

O projeto Biblioteca do Professor Ã© uma das aÃ§Ãµes do programa Rio, uma cidade
de leitores, promovido pela SME Rio, criado com o objetivo de incentivar a 
leitura literÃ¡ria entre os professores da Rede municipal de EducaÃ§Ã£o.

Iniciado em 2009, coincidindo com o comeÃ§o da administraÃ§Ã£o da secretÃ¡ria 
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Claudia Costin, o projeto Biblioteca do Professor jÃ¡ fez a entrega de 46 
tÃ-tulos diferentes.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
www.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

www.rioeduca.net

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
semana-da-campanha-de-saude-bucal-na.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 30 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

SEMANA DA CAMPANHA DE SAÃšDE BUCAL NA EMJSG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A semana de 27 a 31 de agosto de 2012 (segunda a sexta-feira) foi dedicada a 
Campanha de SaÃºde Bucal na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes.
Todos os alunos da escola receberam orientaÃ§Ã£o de profissionais de 
Odontologia, de como proceder de forma correta a escovaÃ§Ã£o dentÃ¡ria e tambÃ©m
sobre hÃ¡bitos higiÃªnicos e alimentaÃ§Ã£o correta para prevenir cÃ¡ries e 
doenÃ§as bucais.
ApÃ³s participarem da escovaÃ§Ã£o, seguindo orientaÃ§Ã£o das profissionais da 
Odontologia, os alunos receberam um kit contendo creme dental, escova e fio 
dental, alÃ©m de folhetos explicativos relacionados Ã  saÃºde bucal.
[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
viva-ariano-suassuna.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 14 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

VIVA ARIANO SUASSUNA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Professores e alunos da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes participaram da 
palestra proferida pelo escritor e poeta Carlos Nejar no auditorio da Cidade das
Criancas.

Professores que tambem estiveram presentes ao evento Rosangela, Fernanda, Norma,
Raul e Sinvaldo

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<POSTAGEM>
alunas-da-turma-1903-visitam-centro.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Alunas da Turma 1903 visitam Centro Municipal de SaÃºde

Página 2423



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Acompanhadas pelo professor Raul, de MatemÃ¡tica, quinze alunas da turma 1903, 
da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes, participaram de visita 
guiada ao Centro Municipal de SaÃºde Lincoln de Freitas Filho (CMSLFF), a 
convite do odontÃ³logo sanitarista, Dr. Marcelo.

A visita, realizada no dia 25 de setembro de 2012, terÃ§a-feira, faz parte da 
programaÃ§Ã£o do CMSLFF para conscientizar os jovens sobre a importÃ¢ncia dos 
cuidados fundamentais que devem ter em relaÃ§Ã£o Ã  saÃºde.

AlÃ©m da visita guiada em companhia do Dr. Marcelo pelas dependÃªncias do 
CMSLFF, onde conheceram todos os setores em funcionamento e serviÃ§os mÃ©dicos 
prestados, as alunas da "Joaquim" tambÃ©m participaram de dinÃ¢mica, assistiram 
palestra e receberam kits com materiais para higiene bucal e dentÃ¡ria.

Segundo informaÃ§Ãµes das alunas da turma 1903, a palestra do Dr.Marcelo foi 
bastante abrangente, pois o odontÃ³logo, alÃ©m de apresentar todo o CMSLFF falou
sobre vÃ¡rios assuntos de interesse geral para os jovens, alÃ©m dos cuidados com
a saÃºde.

O entusiasmo das alunas foi muito grande, e elas jÃ¡ planejam, com o apoio da 
coordenadora Sheila, responsÃ¡vel pela programaÃ§Ã£o da visita, montar, na 
escola, um mural com informaÃ§Ãµes e ilustraÃ§Ãµes relacionadas ao CMSLFF, sua 
estrutura de funcionamento e serviÃ§os prestados Ã  populaÃ§Ã£o de Santa Cruz.

Participaram da visita ao Centro Municipal de SaÃºde Lincoln de Freitas Filho, 
as seguintes alunas:

Nathalia Moraes; Thayane Pereira; Luana do Nascimento; Alexia Andrade; 
Andrielle; Jayne; Rafaela Silva; Mayara Canedo; FabrÃ-cia Cristina; Maiara 
Oliveira e Ana Paula.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2424



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
campeas-nos-estudos-vice-campeas-no.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CampeÃ£s nos estudos, vice-campeÃ£s no basquete

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Equipe Feminina de Basquetebol da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, 
formada pelas alunas Ana Carolina, Ravyne, Paloma e Larissa Maria, da turma 
1801; Thaila, da turma 1703; Bianca e Esther, da turma 1804 e Leilane, da turma 
1802, conquistaram o vice-campeonato na categoria Infanto-Juvenil Feminino da 
10Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o.

Treinadas pelo professor de EducaÃ§Ã£o FÃ-sica,CÃ©sar Augusto, as meninas da 
Escola Joaquim da Silva Gomes participaram das competiÃ§Ãµes finais nesta 
segunda-feira, 17 de setembro de 2012, conquistando a medalha do 
vice-campeonato.
[FOTO]

Medalha de Vice-campeonato
Basquetebol Infanto-Juvenil Feminino

[FOTO]

Da esquerda para a direita: diretora adjunta Denise; Ravyne, 1801; Bianca, 1804;
Ana Carolina, 1805; Thaila, 1703; Leilane, 1802; professor CÃ©sar Augusto;
Larissa, 1801 e Paloma (agachada), 1801.

[FOTO]

Ravyne, Larissa, Bianca, Paloma, Thaila, Ana Carolina
Leilane
[FOTO]

Ana Carolina, turma 1801
[FOTO]

Ravyne, turma 1801
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[FOTO]

Bianca, turma 1804
[FOTO]

Thaila, turma 1703
[FOTO]

Da direita para a esquerda: Ana Carolina, 1801; Ravyne, 1801; Thaila, 1703; 
Bianca, 1804; Paloma, 1801; Larissa Maria, 1801; Leilane, 1802 e Esther, 1804.
Professor CÃ©sar Augusto
[FOTO]

Paloma, 1801
[FOTO]

Larissa, 1801
[FOTO]

Leilane, 1802

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
comite-de-genero.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 18 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Coordenadora pedagÃ³gica da EMJS participa do seminÃ¡rio sobre comitÃª de 
GÃªnero

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nesta segunda-feira, 17 de setembro de 2012, o
auditÃ³rio da 10Âª Coordenadoria Regional de EducaÃ§Ã£o esteve lotado. Foi lÃ¡ 
que
aconteceu a apresentaÃ§Ã£o do ComitÃª de GÃªnero, para professores, diretores,
diretores adjuntos e coordenadores pedagÃ³gicos das escolas das regiÃµes
administrativas de Santa Cruz, de Sepetiba e de Guaratiba.
A Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes esteve representada pela coordenadora 
pedagÃ³gica, professora Sheila dos Santos e pelo professor Sinvaldo, de 
HistÃ³ria.
[FOTO]
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Professora Sheila, coordenadora pedagÃ³gica da Escola Municipal Joaquim da Silva
Gomes (a primeira Ã  esquerda, na segunda fileira) participando da palestra 
sobre sexualidade, no auditÃ³rio da 10Âª CRE.
O evento foi
planejado e organizado pela GerÃªncia de EducaÃ§Ã£o da 10Âª CRE, e contou com a
participaÃ§Ã£o das professoras Elvira LÃºcia e Renata dAcri, vindas do nÃ-vel
central da SME Rio, que fizeram a apresentaÃ§Ã£o do ComitÃª de GÃªnero, falando
sobre a trajetÃ³ria, aÃ§Ãµes e projetos que estÃ£o sendo previstos para os 
prÃ³ximos
anos.

[FOTO]

O encontro, voltado
principalmente para os coordenadores pedagÃ³gicos, contou tambÃ©m com a 
presenÃ§a
de diretores, diretores adjuntos, professores e representantes dos diversos
setores da 10Âª CRE.AlÃ©m dos professores
participantes ficarem conhecendo em pormenores, o ComitÃª de GÃªnero, tiveram a
oportunidade de acompanhar a palestra feita pelo odontÃ³logo Dr. Jarbas, do
Programa SaÃºde na Escola (PSE), que falou sobre sexualidade e apresentou os
vÃ-deos: Era uma vez outra Maria e Minha vida de JoÃ£o, para ilustrar a sua
exposiÃ§Ã£o e caracterizar o quanto Ã© urgente refletirmos sobre a equidade de
gÃªnero.

Clique nos links abaixo e veja os vÃ-deos

Era
uma vez outra Maria
http://migre.me/aL01g
Minha
vida de JoÃ£o, Parte 1
http://migre.me/aL03Q

Minha
vida de JoÃ£o, Parte2
http://migre.me/aL0f3
Vendo cada um dos
vÃ-deos, e analisando o significado da palavra equidade, chegamos Ã  conclusÃ£o
que equidade nÃ£o Ã© o mesmo que igualdade, mas sim a virtude daqueles que
manifestam senso de justiÃ§a, imparcialidade e respeito Ã  igualdade de 
direitos.Ouvindo as palavras
das professoras Elvira LÃºcia e Renata dAcri, principalmente quando fizeram
comentÃ¡rios sobre a questÃ£o da gravidez na adolescÃªncia, fato cada vez mais
comum entre jovens alunas das escolas da rede municipal do Rio de Janeiro,
chegamos Ã  conclusÃ£o de que precisamos, como educadores, agir com rapidez, e 
ao
mesmo tempo com muita sensibilidade e compreensÃ£o para que nossas meninas nÃ£o
deixem de continuar estudando, planejando suas vindas, e sonhando com um mundo
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melhor.Neste sentido, o
ComitÃª de GÃªnero, que Ã© uma das inÃºmeras iniciativas da Extensividade da SME
Rio, vem atuando e promovendo aÃ§Ãµes, sempre visando colaborar com a melhoria 
do
desempenho dos alunos e sua permanÃªncia na escola, mesmo em situaÃ§Ã£o de
gravidez precoce.Recentemente, a
Extensividade da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o do Rio de Janeiro, promoveu
um seminÃ¡rio para a troca de experiÃªncias sobre o tema Gravidez... Ã© uma
questÃ£o de escolha?, conforme relataram as professoras Elvira e Renata, na
palestra realizada na 10Âª CRE.Ao falar sobre
sexualidade, o Dr. Jarbas sugeriu vÃ¡rias atividades e dinÃ¢micas que podem ser
aplicadas aos adolescentes em sala de aula, chamando a atenÃ§Ã£o para a
necessidade de parceria das escolas com os postos de saÃºde, clÃ-nicas da 
famÃ-lia
e outras unidades da Secretaria Municipal de SaÃºde, principalmente para
orientar e acompanhar de perto as alunas grÃ¡vidas.

[FOTO]

O encontro dos
professores da 10Âª CRE com as representantes do ComitÃª de GÃªnero serviu para
lembrar o compromisso da igualdade entre mulheres e homens, conforme estÃ¡
previsto na ConstituiÃ§Ã£o Federal de 1988, mas, principalmente, para reafirmar
que o respeito Ã  igualdade de direito, independe da lei, e deveria acontecer
pelo prÃ³prio sentimento de cada um.Na sua fala de
encerramento e de agradecimentos, a professora Rosa LÃºcia Raimundo, gerente da
GED da 10Âª CRE, ressaltou a importÃ¢ncia daquele encontro, com especial motivo
de parcerias, intercÃ¢mbio de experiÃªncias e somatÃ³rio de conhecimentos
pedagÃ³gicos, sempre em benefÃ-cio dos alunos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
diretor-joao-luiz-participa-de-forum.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

DIRETOR JOÃƒO LUIZ PARTICIPA DE FÃ“RUM INTERNACIONAL

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O professor JOÃƒO LUIZ DA SILVA, diretor da Escola Municipal 10.19.047 JOAQUIM 
DA SILVA GOMES, participou, nos dias 3 e 4 de setembro de 2012, do FÃ“RUM 
INTERNACIONAL DE GESTÃƒO, LIDERANÃ‡A E COMPETÃŠNCIA NA EDUCAÃ‡ÃƒO, realizado no 
Centro de ConvenÃ§Ãµes Sul AmÃ©rica, no Rio de Janeiro.
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O FÃ³rum foi promovido pela Futuro Eventos com chancela do Uniabeu Centro 
UniversitÃ¡rio, contando com palestrantes vindos de diversos estados do Brasil e
tambÃ©m do exterior.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
participacao-da-emjsg-no-desfile-de.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ParticipaÃ§Ã£o da EMJSG no desfile de abertura da Semana da PÃ¡tria

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alunos e professores da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes participaram, no
dia 2 de setembro de 2012 (domingo), do desfile que marcou a abertura da Semana 
da PÃ¡tria em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O desfile, que tradicionalmente era realizado na parte central da Rua Felipe 
Cardoso, foi transferido para o Largo do BodegÃ£o, tendo em vista a instalaÃ§Ã£o
das estaÃ§Ãµes do BRT e das vias da transoeste.

O diretor JoÃ£o Luiz da Silva participou do desfile juntamente com os alunos e 
professores.

Gracinha Muller, coordenadora da 10Âª CRE e sua equipe.
[FOTO]

Outras escolas que participaram do desfile de abertura da
Semana da PÃ¡tria.
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
sala-de-leitura-da-emjsg-recebe-livros.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 5 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sala de Leitura da EMJSG recebe livros de HistÃ³ria em Quadrinhos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Sala de Leitura da Escola Municipal 10.19.047 Joaquim da Silva Gomes teve o 
seu acervo ainda mais enriquecido com a chegada dos livros "Revolta dos MalÃªs";
"Revolta da Chibata" e "Revolta dos BÃºzios".

Os livros fazem parte da ColeÃ§Ã£o "HerÃ³i Brasileiro" e sÃ£o de autoria do 
escritor e cartunista MaurÃ-cio Pestana, que hÃ¡ trinta anos vem emprestando a 
sua arte na produÃ§Ã£o de publicaÃ§Ãµes educativas que visam aproximar adultos e
crianÃ§as por intermÃ©dio da leitura das histÃ³rias de luta e realizaÃ§Ãµes dos 
africanos e de seus descendentes no Brasil.

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
vem-ai-olimpiada-de-historia-e.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 4 de setembro de 2012
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vem ai a OlimpÃ-ada de HistÃ³ria e Geografia da EMJSG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Todas as turmas da Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes estÃ£o sendo 
convidadas a tomar parte da I OLIMPIADA DE HISTÃ“RIA E GEOGRAFIA DA EMJSG.

A OlimpÃ-ada estÃ¡ sendo organizada pelos professores Ricardo Alexandre, de 
Geografia e Alessandra Racy, de HistÃ³ria, contando com o apoio e participaÃ§Ã£o
dos demais professores das duas disciplinas , e outros que tenham interesse em 
aderir Ã  programaÃ§Ã£o. Com total apoio da professora Sheila, coordenadora 
pedagÃ³gica.

As turmas deverÃ£o cumprir mÃºltiplas tarefas, envolvendo a produÃ§Ã£o textual, 
cartografia histÃ³rica, produÃ§Ã£o de imagens, mÃºsica, histÃ³ria em quadrinhos.

Os trabalhos poderÃ£o ser feitos em power point, murais, filmes, fotografias, 
maquetes, etc.

HaverÃ¡ premiaÃ§Ã£o para os alunos que obtiveram as primeiras colocaÃ§Ãµes, bem 
como exposiÃ§Ã£o de toda a produÃ§Ã£o das turmas.

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
centro-de-estudos-do-dia-24-de-outubro.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

CENTRO DE ESTUDOS DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
Genteeeeeeeeeee to pasma, depois de mt tempo encontrar nessas fots meu 
professores queridos
adelina alexandre beth a tia de ad, fisica q eu esqueci o nome, rsrs
saudades de vcs

  NATHÃLIA 
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<POSTAGEM>
ensaio-do-coral.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 25 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ENSAIO DO CORAL 
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

Página 2433



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emjsgomes.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
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 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

2013 CapacitaÃ§Ã£o dos Professores da EMJSG

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 5 de fevereiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
palestra-sobre-o-conselho-tutelar.html

 <TÃTULO>
E. M. Joaquim da Silva Gomes
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 5 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Palestra sobre o Conselho Tutelar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

SEMANA DE CAPACITAÃ‡ÃƒO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DA SILVA GOMES

Palestra com o professor Roberto Vasconcellos, conselheiro do CONSELHO TUTELAR 
DE SANTA CRUZ

[FOTO]

[FOTO]
 [VÃDEO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]
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************************************************************************
<POSTAGEM>
cha-e-poesia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 26 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 CHÃ E POESIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 VOCÃŠ JÃ FEZ A SUA POESIA?AINDA NÃƒO?AS INSCRIÃ‡Ã•ES COMEÃ‡ARÃƒO EM 

BREVE!!!QUERO TODOS PARTICIPANDO!!
 SERÃ NA SALA DE LEITURA.

[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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marcia-antun.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

InauguraÃ§Ã£o da Sala de Leitura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A sala de leitura jÃ¡ estÃ¡ em funcionamento!Queridos alunos estaremos sempre 
abertos pronto para atendÃª-los.Professora MÃ¡rcia Antum.ConheÃ§a as pessoas que
trabalham diretamente na sala de leitura...
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

Algumas fotos desse espaÃ§o que Ã© nosso.

[FOTO]
Alunos utilizando os computadores da sala de leitura[FOTO]
Professora MÃ¡rcia (sala de leitura) e Paula (LÃ-ngua Portuguesa)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura-sites-educativos.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

IndicaÃ§Ãµes da sala de leitura

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A professora, MÃ¡rcia Antun, da sala de leitura estÃ¡ disponibilizando em nosso 
blog alguns endereÃ§os interessantes para quem gosta de jogar na internet.
[FOTO]
Professora MÃ¡rcia Antun

Essas sÃ£o as indicaÃ§Ãµes:
www.smartkids.com.brHÃ¡ jogos on line, como por exemplo, cruzadinhas, 
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caÃ§a-palavras, tabuada, datas comemorativas, desenhos para o aluno colorir, 
etc.
www.sitededicas.com.brHÃ¡ jogos on line, como por exemplo, o jogo da memÃ³ria 
para descriÃ§Ã£o de figuras, jogos lÃ³gicos, testes de conhecimentos gerais, 
para colorir e outros.

www.divertudo.com.brHÃ¡ jogos on line como, por exemplo, cruzadinhas, charadas, 
caÃ§a-palavras, etc.
www.meninomaluquinho.com.brOs alunos podem ler on line o livro o Menino 
Maluquinho e praticar alguns jogos muito interessantes, como o da memÃ³ria, 
Forca, jogo da velha, etc.
www.solzinho.com.brNeste site hÃ¡ vÃ¡rios tipos de jogos que o aluno pode jogar 
on line. HÃ¡ jogos da memÃ³ria, para desenvolver o raciocÃ-nio rÃ¡pido, 
estratÃ©gia, agilidade, etc.
http://www.criancas.uol.com.brNeste site hÃ¡ vÃ¡rios tipos de jogos que o aluno 
pode jogar on line. HÃ¡ jogos de aÃ§Ã£o, concentraÃ§Ã£o, esporte, passatempo, 
etc. No link liÃ§Ã£o de casa aparecem vÃ¡rios jogos e atividades como 
operaÃ§Ãµes matemÃ¡ticas e o ditado interativo.
http://www.sitedegames.com/educativosEducaÃ§Ã£o Ã© base fundamental para todos o
que querem um futuro repleto de realizaÃ§Ãµes. Mas isso nÃ£o precisa ser chato! 
Jogue agora jogos educativos e aprenda brincando!
www.ecokids.com.brNeste site aparecem atividades relacionadas Ã  disciplina de 
CiÃªncias, com vÃ¡rios temas, como alimentaÃ§Ã£o saudÃ¡vel, preservaÃ§Ã£o do 
meio ambiente, etc. AlÃ©m de jogos variados.
www.Jogosdidaticos.no.sapo.ptEste site contÃ©m propostas de jogos educativos. O 
software destina-se a qualquer idade.
http://www.sol.eti.brPassatempos: Palavras Cruzadas, CaÃ§a-Palavras, Jogo dos 
sete erros, etc.
www.centraldemangas.com.brManga Online - Leitura Online de Naruto, Bleach, One 
Piece e muito mais mangas.
www.mangaonline.com.brManga Online - Leitura Online de Naruto, Bleach, One Piece
e muito mais mangas.
http://www.atividadeseducativas.com.brSite educativo onde vocÃª aprende 
brincando.
http://www.escolagames.com.brEducaÃ§Ã£o e diversÃ£o! AlfabetizaÃ§Ã£o, Meio 
Ambiente, MatemÃ¡tica, Geografia, InglÃªs, HistÃ³ria, etc.
www.aulavaga.com.brDivirta-se com jogos online entre eles jogos de futebol, 
jogos de meninas, carros, corridas, infantis, educativos e jogos de sinuca.
http://www.pedagogia.com.br/jogos.phpSite educativo onde vocÃª aprende 
brincando.
Sites Educativos
www.revistarecreio.com.brHÃ¡ textos curtos curiosidades, principalmente sobre 
CiÃªncias e Geografia. No site aparecem curiosidades sobre animais, planetas, 
testes on line para o aluno e jogos.
www.edukbr.com.brHÃ¡ uma galeria infantil e outra juvenil. Na galeria infantil 
aparecem os principais autores de poemas e livros infantis como CecÃ-lia 
Meirelles e Monteiro Lobato, alÃ©m de informaÃ§Ãµes sobre os autores e local 
para a produÃ§Ã£o de texto on line pelos alunos.
www.qdivertido.com.brNesse site aparecem atividades ligadas Ã  Ã¡rea da LÃ-ngua 
Portuguesa, com contos, folclore, charadas, crÃ´nicas infantis, etc.
www.sogeografia.com.brNesse site hÃ¡ mapas do Brasil para o aluno colorir on 
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line e localizar as regiÃµes.
www.contandohistoria.comNesse site hÃ¡ vÃ¡rias histÃ³rias divertidas e de 
vÃ¡rios gÃªneros, o aluno pode ler histÃ³rias e enviar a sua prÃ³pria histÃ³ria.
www.acordacultura.org.brNeste site aparecem livros virtuais. Jogos interativos, 
lendas, personagens importantes sobre a cultura africana. O livro virtual 
"MemÃ³rias das Palavras" traz um dicionÃ¡rio com palavras de origem africana que
foram incorporadas ao vocabulÃ¡rio da LÃ-ngua Portuguesa. O link "Tocando Junto"
traz a explicaÃ§Ã£o sobre a origem e mostra o som de vÃ¡rios instrumentos de 
percussÃ£o.
revistaescola.abril.com.brEste site visa contribuir para a melhoria da qualidade
da EducaÃ§Ã£o BÃ¡sica no Brasil, produzindo publicaÃ§Ãµes, sites, material 
pedagÃ³gico, pesquisas e projetos.
http://portal.aprendiz.uol.com.brO Portal Aprendiz identifica a educaÃ§Ã£o 
integral como um potente instrumento de transformaÃ§Ã£o. Por meio da 
articulaÃ§Ã£o de diferentes agentes sociais, polÃ-ticas pÃºblicas e iniciativas 
comunitÃ¡rias, o site acredita que Ã© possÃ-vel criar redes sociais que 
possibilitem o desenvolvimento integral dos indivÃ-duos.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
canjicada-com-baiao.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 23 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Canjicada com BaiÃ£o!!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Em homenagem ao centenÃ¡rio de Luiz Gonzaga, mestre da mÃºsica nordestina.Venha 
participar, danÃ§ando ao som de um forrÃ³, baiÃ£o...PrÃªmio para a melhor 
coreografia individual, em dupla ou em grupo.
Dia 11/07/12, horÃ¡rio a definir
InscriÃ§Ãµes com a inspetora Izabel
AnimaÃ§Ã£o, pessoal!!!Professora MÃ¡rcia Antun 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cha-com-poesia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 23 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ChÃ¡ com poesia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Neste ano a Sala de Leitura promoveu o primeiro "ChÃ¡ com poesia", teve seu 
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Ã¡pice no dia 6 de junho quando as quinze poesias selecionadas foram 
apresentadas. Foi um encontro mÃ¡gico entre escritores, ilustradores e 
professores que tiveram como difÃ-cil tarefa escolher uma poesia para ser 
premiada.

Confira as poesias no nosso EBOOK

Veja como ficou a decoraÃ§Ã£o da Sala de Leitura para receber nossos escritores 
e ilustradores.

[FOTO]
DecoraÃ§Ã£o da bancada da sala de leitura

[FOTO]
Professora Cleide, Paula e MÃ¡rcia Antun,essenciais para a realizaÃ§Ã£o do 
evento
[FOTO]
Mesas decoradas para receber os alunos.Poesia e degustaÃ§Ã£o de biscoitos 
amanteigados e chÃ¡ de morango.

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emlaudimia.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
retorno.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Retorno

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

OlÃ¡! No ano de 2012 estivemos um pouco ausentes de nosso blog, entretanto podem
ter certeza que no ano de 2013 estaremos revendo nossos conceitos e teremos um 
blog mais movimentado.

A escola promete esse ano, pois estarÃ¡ cheia de novidades e eventos.

AlÃ©m disso, esse espaÃ§o tambÃ©m serÃ¡ utilizado para darmos dicas de 
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exposiÃ§Ãµes, filmes, enfim algumas dicas de lazer... ao mesmo tempo vamos 
colocar algumas dicas de estudo e avisos.

E para comeÃ§ar, informamos que agora a nossa escola possui um site e para 
acessÃ¡-lo clique aqui

Aguardem mais novidades.
[FOTO]
AtÃ© o nosso retorno no dia 18/02/2013.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-pulga-vinicius-de-moraes-um-dois-tres.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A pulga
        Vinicius de Moraes  

 Um, dois, trÃªs
 Quatro, cinco, seis
 Com mais um pulinho
 Estou na perna do freguÃªs
 Um, dois, trÃªs
 Quatro, cinco, seis
 Com mais uma mordidinha
 Coitadinho do freguÃªs
 Um, dois, trÃªs
 Quatro, cinco, seis
 TÃ´ de barriguinha cheia
 Tchau
 Good bye
 Auf Wiedersehen

 Encontre o que vocÃª procura no acervo completo das obras de Vinicius de 
Moraes.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
atencao-alunos-da-professora-katia-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de abril de 2013

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 LEITURA INDICADA PELA PROFESSORA KÃTIA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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  ATENÃ‡ÃƒO ALUNOS DA PROFESSORA KÃTIA, DE LÃNGUA PORTUGUESA

 OS TEXTOS SOLICITADOS PARA LEITURA ENCONTRAM-SE DISPONÃVEIS NOS SEGUINTES 
ENDEREÃ‡OS:

UM APÃ“LOGO, DE AUTORIA DE MACHADO DE ASSIS PODE SER ENCONTRADO NO SEGUINTE 
LINK: http://www.releituras.com/machadodeassis_apologo.asp

CASO DE RECENSEAMENTEO, DE CARLOS DRUMOND DE ANDRADE PODE SER ENCONTRADO NO 
SEGUINTE LINK: http://www.riototal.com.br/coojornal/cronica009.htm

BOA LEITURA.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
este-ano-comemoramos-o-centenario-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Este 
ano, comemoramos o CentenÃ¡rio de Vinicius de Moraes. Em homenagem a este
 grande poeta brasileiro, faremos o nosso terceiro encontro de 
poesias... falando de amor... qualquer tipo de amor! 
 Espero receber muitas poesias como no ano passado. Podem ir preparando que 
divulgarei, em breve, a data da entrega.  
 Ao longo deste perÃ-odo, irei postando algumas poesias deste autor.
 ProfÂª MÃ¡rcia Antun
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
estou-aguardando-devolucao-de-alguns.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estou aguardando a devoluÃ§Ã£o de alguns livros da nossa Sala de Leitura, com o 
prazo de entrega jÃ¡ esgotado.
 Por favor entregar Ã  Izabel ou Ana Paula caso nÃ£o seja meu dia na Escola.
 ProfÂª MÃ¡rcia Antun
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-um-pequeno-trecho-de-um-poema-do.html

 <TÃTULO>
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Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Mais um pequeno trecho de um poema do nosso grande poeta.

SONETO DE CARNAVAL
 VinÃ-cius de Moraes 

Distante o meu amor, se me afigura
O amor como um patÃ©tico tormento
Pensar nele Ã© morrer de desventura
NÃ£o pensar Ã© matar meu pensamento (...)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-campeao-do-2-torneio-de-damas-do.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nosso campeÃ£o do 2Âº Torneio de Damas do turno da manhÃ£ foi LUCAS SILVA da 
1801. ParabÃ©ns pela partida!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nosso-campeao-do-2-torneio-de-damas-do_19.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nosso campeÃ£o do 2Âº Torneio de Damas do turno da tarde foi DJONATHAN  da 1603.
ParabÃ©ns pela partida!
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-jogo-da-velha-e-um-jogo-e-passatempo.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O 
jogo da velha  Ã© um jogo e passatempo popular.  Seu nome teria se 
originado na Inglaterra, quando nos finais da tarde, mulheres se 
reuniram para conversar e bordar. As mulheres idosas, por nÃ£o terem mais
 condiÃ§Ãµes de bordar em razÃ£o da fraqueza da visÃ£o, jogavam este jogo 
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simples, que passou a ser conhecido como o da "velha". PorÃ©m, sua origem
 teria sido ainda mais antiga. Fala-se em tabuleiros escavados na rocha 
de templos do antigo Egito, que teriam sido feitos por escravos hÃ¡ 3.500
 anos.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ola-nos-da-escola-municipal-laudimia.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
OlÃ¡!!! NÃ³s da Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
 no dia 13/03/2013, participamos da Semana do CÃ©rebro no CCS-UFRJ. Esse 
ano, a OrganizaÃ§Ã£o CiÃªncias E CogniÃ§Ã£o, organizou a IV Semana do CÃ©rebro
 e o tema escolhido foi "SÃ£o tantas emoÃ§Ãµes..." sendo apresentado ao pÃºblico
os mais diversos estados emocionais.

 Foi um momento Ãºnico e muito proveitoso, alguns alunos puderam visitar os 
laboratÃ³rios onde sÃ£o desenvolvidas pesquisas.

 Esse ano jÃ¡ foi, mas os que tiverem interesse em neurociÃªncia existem 
cursos ministrados nos perÃ-odos de fÃ©rias e recesso dos professores e 
vale a pena experimentar. Para mais informaÃ§Ãµes e acesso a revista Ã© sÃ³ 
acessar o site http://www.cienciasecognicao.org/

 Em breve iremos postar o texto e as atividades resultantes dessa rica 
experiÃªncia.

 Atenciosamente,

 Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
outra-dica-e-o-diario-de-tati-onde-as.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Outra

  dica Ã© "O DIÃRIO DE TATI", onde as perguntas sem respostas ,que vocÃªs 
tanto tÃªm, aparecem do inÃ-cio ao fim. Tati sÃ³ consegue sobreviver a este
 momento de adolescÃªncia, porque conta tudo a alguÃ©m...
 ProfÂª MÃ¡rcia Antun
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
soneto-de-fidelidade-vinicius-de-moraes.html

 <TÃTULO>
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Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SONETO DE FIDELIDADE

 Vinicius de Moraes

 De tudo, ao meu amor serei atento
 Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
 Que mesmo em face do maior encanto
 Dele se encante mais meu pensamento.

 Quero vivÃª-lo em cada vÃ£o momento
 E em seu louvor hei de espalhar meu canto
 E rir meu riso e derramar meu pranto
 Ao seu pesar ou seu contentamento.

 E assim, quando mais tarde me procure
 Quem sabe a morte, angÃºstia de quem vive
 Quem sabe a solidÃ£o, fim de quem ama

 Eu possa me dizer do amor ( que tive ):
 Que nÃ£o seja imortal, posto que Ã© chama
 Mas que seja infinito enquanto dure.
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sugestoes-de-livros-da-sala-de-leitura.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
SUGESTÃ•ES
 DE LIVROS DA SALA DE LEITURA: para quem gosta de  terror, temos 
"HistÃ³rias de Arrepiar"; jÃ¡ para os alunos que preferem mistÃ©rio, 
recomendo " O Tesouro de Olinda ".
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
uma-dica-de-livro-da-sala-de-leitura.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Uma 
dica de livro da Sala de Leitura: para alunos curiosos sobre o Egito, 
indico o livro "O AGITO DE PILAR NO EGITO" . Ã‰ uma aventura no Egito, 
onde aparecem faraÃ³s, mÃºmias, festas, fÃºrias etc. Vale conferir! 
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 Prof. MÃ¡rcia Antun
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
voce-sabia-que-os-primeiros-folhetos-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal LaudÃ-mia Trotta
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Blog Oficial<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 19 de abril de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
VocÃª 
sabia que os primeiros folhetos de cordel surgiram apÃ³s a invenÃ§Ã£o da 
prensa mÃ³vel ( uma mÃ¡quina de impressÃ£o com tinta bem diferente das 
impressoras de hoje em dia ), por volta do sÃ©culo XVI, lÃ¡ na Europa.  A 
tradiÃ§Ã£o de contar histÃ³rias com versos rimados veio para o Brasil 
graÃ§as aos portugueses. Apesar de ter sido inventada hÃ¡ alguns sÃ©culos, a
 literatura de cordel permanece viva, principalmente na regiÃ£o Nordeste.

 Na nossa Sala de Leitura, vocÃªs podem ler alguns clÃ¡ssicos adaptados em
 forma de cordel: As Aventuras de Robinson CrusoÃ©, O Corcunda de 
Notre-Dame, A Megera Domada,Os MiserÃ¡veis.
         ProfÂª MÃ¡rcia Antun

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
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<POSTAGEM>
heitor-villa-lobos.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 5 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Heitor Villa-Lobos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Hoje
comemoramos o 125Âº aniversÃ¡rio de nosso maior maestro e compositor:Heitor 
Villa-Lobos. Ele foio principal responsÃ¡vel pela descoberta de
uma linguagem peculiarmente brasileira em mÃºsica, compondo obras que enaltecem
o espÃ-rito nacionalista, ao qual incorpora elementos das canÃ§Ãµes 
folclÃ³ricas,
populares e indÃ-genas.Uma de
suas composiÃ§Ãµes mais conhecidas Ã©O Trenzinho do Caipira,parte
integrante da peÃ§aBachianas Brasileiras nÂº 2. A obra se
caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos da
orquestra.Assista a uma animaÃ§Ã£o muito legal feita para crianÃ§as.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
invencao-de-hugo-cabret.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 6 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A InvenÃ§Ã£o de Hugo Cabret

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
O livro A
InvenÃ§Ã£o de Hugo Cabret foi escrito e ilustrado por Brian Selznick em 2007 e
oferece ao leitor uma diferente e emocionante experiÃªncia de leitura. Um
desenho enigmÃ¡tico, um caderno valioso, uma chave roubada e um homem mecÃ¢nico
estÃ£o no centro desta intrincada e imprevisÃ-vel histÃ³ria,que, narrada por 
texto
e imagens, mistura elementos dos quadrinhos e do cinema.EntÃ£o,
prepare-se para entrar em um mundo onde o mistÃ©rio e o suspense ditam as
regras. Hugo Cabret Ã© um menino Ã³rfÃ£o que vive escondido na central de trem 
de
Paris dos anos 1930. Esgueirando-se por passagens secretas, Hugo cuida dos
gigantescos relÃ³gios do lugar: escuta seus compassos, observa os enormes
ponteiros e responsabiliza-se pelo funcionamento das mÃ¡quinas.A
sobrevivÃªncia de Hugo depende do anonimato: ele tenta se manter invisÃ-vel
porque guarda um incrÃ-vel segredo, que Ã© posto em risco quando o severo dono 
da
loja de brinquedos da estaÃ§Ã£o e sua afilhada cruzam o caminho do garoto.
[FOTO]

O filme,
recentemente lanÃ§ado nos cinemas, foi dirigido por Martin Scorsese e recebeu
cinco trofÃ©us tÃ©cnicos no Oscar 2012:
Melhor Fotografia, Melhor DireÃ§Ã£o de Arte, EdiÃ§Ã£o de Som, Mixagem de Som e
Efeitos Visuais. Assista ao trailer.

Na introduÃ§Ã£o do livro , o narrador faz um
convite para que o leitor se imagine sentado em uma sala de cinema.Mas hÃ¡ uma
surpresa, no final, que Ã© exclusiva do livro.JÃ¡ decidiu por onde comeÃ§ar sua 
aventura? Pela literatura ou pelo cinema?
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
para-comecar-assistam-ao-curta-de.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 2 de marÃ§o de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ler Ã© dar asas Ã  imaginaÃ§Ã£o

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Para comeÃ§ar, assistam ao curta de animaÃ§Ã£o vencedor do
Oscar 2012: Os fantÃ¡sticos livros voadores do Sr. Lessmore. O filme de William
Joyce e Brandon Oldenburgfaz uma homenagem Ã  literatura e reforÃ§a a ideia de
ler Ã© dar asas Ã  imaginaÃ§Ã£o.Vida e leitura caminham juntos para aqueles que 
se encantam
com os livros. Experimente.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
coisas-de-passaros.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Coisas de PÃ¡ssaros

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Coisas de PÃ¡ssaros(em inglÃªs,
For The Birds) Ã© um filme de curta-metragem de animaÃ§Ã£o produzido com
computaÃ§Ã£o grÃ¡fica pela Pixar Animation Studios em 2000.O curta se passa em 
cima de uma
linha de transmissÃ£o e conta a histÃ³ria de um grupo de pÃ¡ssaros que se sentem
incomodados com um pÃ¡ssaro de outra espÃ©cie que quer juntar-se a eles. No
final, os pequenos pÃ¡ssaros ficarÃ£o arrependidos por terem sido
pouco receptivos.

Assistam e nÃ£o se esqueÃ§am de comentar sobre as consequÃªncias do preconceito.

 <COMENTÃRIOS>
Ã© interessante e muito legal adorei valeu!

 <COMENTÃRIOS>
 legal adorei valeu!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nas-asas-da-liberdade.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Nas asas da liberdade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Autor: RogÃ©rio Andrade Barbosa
Ilustrador: Rubens Matuck
"Eu tenho um sonho...que um dia os filhos dos antigos escravizados e dos antigos
escravocratas serÃ£o capazes de sentarem-se, juntos, fraternalmente."(Trecho do 
discurso de Martin Luther King Jr., na manifestaÃ§Ã£o efetuada no dia 28 de 
agosto de 1963, no Lincoln Memorial, em Washington)

Nas asas da liberdadeEsta lenda
recontada de pais para filhos durante sucessivas geraÃ§Ãµes Ã© uma das mais
populares do folclore afro-americano. Em variadas versÃµes, negros escravizados,
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inconformados com os maus-tratos, desapareciam sem deixar vestÃ-gios,
sussurrando, uns para os outros, uma frase encantada que funcionava como um
cÃ³digo secreto:
-Vamos voar!
Durante o
longo e turbulento perÃ-odo que passaram impedidos de acesso a qualquer tipo de 
direitos, inclusive o de
aprender a ler e escrever, as histÃ³rias que circulavam entre os negros eram a
Ãºnica oportunidade que eles tinham para inventar um mundo para si mesmos. Deste
modo, fortaleceram sua tradicional cultura oral, na qual podiam expressar seus
sentimentos, dramas e esperanÃ§as.
SÃ©culos mais
tarde, o laureado poeta negro Langston Hughes, em um poema intitulado
Liberdade, revelou a dolorosa opressÃ£o e exclusÃ£o sofrida pelo seu povo:
... Algumas
pessoas pensamQue linchando
um negroElas lincham a
Liberdade.Mas a
LiberdadeLevanta-se, riEm suas facese, diz:- VocÃªs nunca
me matarÃ£o!

(Nota do autor
do livroNas asas da
Liberdade,RogÃ©rio Andrade Barbosa)

 <COMENTÃRIOS>
eu adorei ese  blog Ã© maravilhoso

 <COMENTÃRIOS>
eu adorei esse blog vou visitar ele sempre e muito legal

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pascoa.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 8 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PÃ¡scoa

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Passagem, um poema de PÃ¡scoa do escritor Celso Sisto para encantar e pensar!
A EM Leonor deseja a todos uma FelizPÃ¡scoa e espera que o Amor e Paz de Deus 
permaneÃ§am em nossa vida.
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[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
preconceito.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Preconceito

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Preconceito Ã© um "juÃ-zo" preconcebido, manifestado geralmente
na forma de uma atitude "discriminatÃ³ria" perante pessoas, lugares ou
tradiÃ§Ãµes considerados diferentes ou "estranhos". Costuma indicar
desconhecimento pejorativo de alguÃ©m, ou de um grupo social, ao que lhe Ã©
diferente. As formas mais comuns de preconceito sÃ£o: social, "racial"
e "sexual".
Fonte: WikipÃ©dia
O preconceito racial Ã© caracterizado pela convicÃ§Ã£o da existÃªncia de
indivÃ-duos com caracterÃ-sticas fÃ-sicas hereditÃ¡rias, determinados traÃ§os de
carÃ¡ter e inteligÃªncia e manifestaÃ§Ãµes culturais superiores a outros
pertencentes a etnias diferentes. O preconceito racial, ou racismo, Ã© uma
violaÃ§Ã£o aos direitos humanos, visto que fora utilizado para justificar a
escravidÃ£o, o domÃ-nio de alguns povos sobre outros e as atrocidades que
ocorreram ao longo da histÃ³ria. 
Nas sociedades, o preconceito Ã© desenvolvido a partir da busca, por
parte das pessoas preconceituosas, em tentar localizar naquelas vÃ-timas do 
preconceito
o que lhes faltam para serem semelhantes Ã  grande maioria. Podemos citar o
exemplo da civilizaÃ§Ã£o grega, onde o bÃ¡rbaro (estrangeiro) era o que
"transgredia" toda a lei e costumes da Ã©poca. Atualmente, um exemplo
claro de discriminaÃ§Ã£o e preconceito social Ã© a existÃªncia de favelas e
condomÃ-nios fechados tÃ£o prÃ³ximos fisicamente e tÃ£o longes socialmente. 
Outra
forma de preconceito muito comum Ã© o sexual, o qual Ã© baseado na 
discriminaÃ§Ã£o
devido Ã  orientaÃ§Ã£o sexual de cada indivÃ-duo. 
O preconceito leva Ã  discriminaÃ§Ã£o, Ã  marginalizaÃ§Ã£o e Ã  violÃªncia, uma
vez que Ã© baseado unicamente nas aparÃªncias e na empatia.
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Por Tiago DantasFonte: Mundo EducaÃ§Ã£o
[FOTO]

Para saber mais sobre preconceito e discriminaÃ§Ã£o acesseWikipÃ©diae Brasil 
Escola.

E entÃ£o, vocÃª Ã© preconceituoso?

 <COMENTÃRIOS>
adorei isso Ã© muito importante para as pessoas terem juizo e nao ter nenhum 
preconceito com outras pessoas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
racismo-e-burrice.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 3 de abril de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Racismo Ã© burrice

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Racismo Ã© burrice
Gabriel Pensador

"Racismo, preconceito e discriminaÃ§Ã£o em geral;

Ã‰ uma burrice coletiva sem explicaÃ§Ã£o

Afinal, que justificativa vocÃª me dÃ¡ para um povo que precisa de uniÃ£o..."

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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antologia-da-poesia-negra-brasileira-o.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Poesia Negra Brasileira

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

ANTOLOGIA DA POESIA NEGRA BRASILEIRA
O Negro em Versos

O Negro em Versos, antologia organizada por Luiz Carlos do Santos, Maria Galas e
Ulisses Tavares,Ã©
mais um passo rumo ao que podemos chamar de consolidaÃ§Ã£o do negro como tema em
nossas Letras. Bastante
completa e abrangente, a seleÃ§Ã£o de poemas do livro contempla a poesia escrita
pelo negro e sobre o negro no Brasil em diferentes perÃ-odos histÃ³ricos, desde 
o
sÃ©culo XVIII atÃ© os dias atuais.

Integridade, poesia de Geni GuimarÃ£es, foi uma das mais apreciadas pelas turmas
do 7Âº ano.

Integridade
Ser negra,Na integridadeCalma e morna
dos dias.Ser negra,De carapinhas,De dorso
brilhante,De pÃ©s soltos
nos caminhos.
Ser negra,De negras
mÃ£os,De negras
mamas,De negra alma.
Ser negra,Nos traÃ§os,Nos passos,Na
sensibilidade negra.
Ser negra,Do verso e
reverso,Do choro e
riso,De verdades e
mentiras,Como todos os
seres que habitam a terra.
NegraPuro afro
sanque negro,Saindo aos jorrosPor todos os
poros.
Geni Mariano
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GuimarÃ£es

 <COMENTÃRIOS>
muito legal

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cavalgando-oarco-iris-de-pedrobandeira.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 7 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Namorar ou jogar bola?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Cavalgando o
arco-Ã-risde Pedro
Bandeira

VocÃª,
apesar de ainda ser crianÃ§a, jÃ¡ passou por tanta coisa na vida que dava atÃ©
para escrever um livro, nÃ£o Ã©? Pois o livro Ã© este. Nele vocÃª vai encontrar
versos sobre suas experiÃªncias, alegrias, esperanÃ§as, e atÃ© mesmo aqueles
momentos em que vocÃª sente medo e se revolta contra alguma coisa: o chatinho do
irmÃ£o menor, o medo do escuro, os primeiros namoros, todos os lances da vida
maravilhosa que vocÃª estÃ¡ vivendo!

A turma 1603
gostou muito do livro, principalmente do poema Namoro desmanchado!Quer ler?
NAMORO
DESMANCHADO
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JÃ¡ nÃ£o tenho
namoradae nem ligo
para isso.Ã‰ melhor ficar
sozinho,namorar sÃ³ dÃ¡ enguiÃ§o.
Eu conheÃ§o os
meus colegassei que vÃ£o
argumentarque pra nÃ£o
ser mais crianÃ§aÃ© preciso
namorar.

Mas a outra sÃ³
gostavade conversa e
de passeioe queria que
eu ficassede mÃ£os dadas
no recreio!
E eu ali,
sentado e quieto,no recreio lÃ¡
da escola,de mÃ£os dadas
feito um bobo,vendo a turma
jogar bola!
Gosto mesmo Ã©
de brincar,faÃ§a chuva ou
faÃ§a sol.Namorar nÃ£o
quero mais:eu prefiro o
futebol!

Pedro BandeiraNasceu em SÃ£o Paulo, em 1942. Trabalhou em
teatro profissional como ator, diretor e cenÃ³grafo. Foi redator, editor e ator
de comerciais de televisÃ£o. A partir de 1983 tornou-se exclusivamente escritor.
Sua obra, direcionada a crianÃ§as e jovens, tem ganhado diversos prÃªmios, como
Jabuti, APCA, Adolfo Aizen e Altamente RecomendÃ¡vel, da FundaÃ§Ã£o Nacional do
Livro Infantil e Juvenil. JÃ¡ vendeu mais de 20 milhÃµes de exemplares de seus
livros.

Saiba mais sobre
o autor aqui.

 <COMENTÃRIOS>
Adorei esse..
Turma 1601

 <COMENTÃRIOS>
Interessante

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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jogo-da-verdade.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Jogo da Verdade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Pera, uva ou maÃ§Ã£?
Roseana Murray

Quem nunca brincou de "pera, uva ou maÃ§Ã£"?Esse Ã© o tÃ-tulo do livro de 
poesias de Roseana Murray.Os alunos do 6Âº ano participaram com entusiasmo da 
Roda de Poesia promovida pela Sala de Leitura.
Leia uma das poesias.

JOGO DA
VERDADE
A verdade Ã© um
labirinto.
Se digo a
verdade inteira,se digo tudo o
que penso,se digo com
todas as letras,com todos os
pingos nos is,seria um
deus-nos-acuda,entraria um
sudoestepela janela da
sala.EntÃ£o eu digo a verdade
possÃ-vel,e o resto
guardoa sete chavesno meu cofre
de silÃªncios.
Leia outras poesias aqui e explore o site da poeta.Abaixo, assistam ao vÃ-deo 
produzido pela MultiRio de um dos livros da autora.
A Obra e seu
autorArtes e
OfÃ-cios
Utilizando a
linguagem da animaÃ§Ã£o e o formato consagrado dos trailers cinematogrÃ¡ficos, 
apresenta
grandes sucessos da literatura brasileira e universal, de forma atraente e
interessante para crianÃ§as e jovens. O objetivo da sÃ©rie Ã© destacar autores e
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suas obras que podem ser encontradas nas bibliotecas e salas de leitura para,
ao mesmo tempo, despertar a curiosidade, o interesse e o prazer da leitura.

 <COMENTÃRIOS>
Obrigada, minha gente, por mergulhar na minha poesia!!! Beijos agradecidos da 
Roseana

 <COMENTÃRIOS>
Uma honra ver o comentÃ¡rio da nossa querida escritora no nosso blog!
Mergulhamos com vontade e emergimos com coragem!
Beijos,
FÃ¡tima

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mae.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MÃ£e

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Especial Dia das MÃ£es I

Para todas as MÃ£es da Escola Leonor Coelho Pereira,

nossa homenagem com a poesia de MÃ¡rio Quintana.

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
o-que-e-mae.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O que Ã© mÃ£e?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Especial Dia das MÃ£es III

"O que Ã© mÃ£e", poesia de SÃ©rgio Capparelli para mÃ£es e filhos.

O que Ã© mÃ£e?

SÃ©rgio
Capparelli

MÃ£e? O que Ã©
mÃ£e?
Pessoa doce?
TÃ£o doce
Que faz passar
vergonha
Doce de
batata-doce?

MÃ£e? O que Ã©
mÃ£e?
TÃ£o doce
Que se parte
Quando parte
Melhor seria
Se nÃ£o se
fosse.

MÃ£e? O que Ã©
mÃ£e?
luz muito
clara
TÃ£o clara
Que nos aclara
E, afagando,
nos ampara?
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MÃ£e? O que Ã©
mÃ£e
TÃ£o doce? TÃ£o
severa
Se a gente
erra!
E que empurra
Se tudo
emperra
MÃ£e severa?
MÃ£e doce?
Ou MÃ£e fera?

Nesse teu dia
Te dou jasmim
Te dou
gladÃ-olos
Te dou beijim
Assim assado
Assim, assim

 <COMENTÃRIOS>
Bastante interessante.

Turma 1801.
 <COMENTÃRIOS>

Amei esse porma..

Turma 1801

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
para-sempre.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Para Sempre

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Especial Dia das MÃ£es II[FOTO]
[FOTO]
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Poesia 'Para Sempre' de Carlos Drummond de Andrade para a mamÃ£es.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
poesia-e.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 6 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Poesia Ã©...

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ConviteJosÃ© Paulo Paes

Poesia 
Ã© brincar com
palavras 
como se brinca

com bola,
papagaio, piÃ£o. 

SÃ³ que 
bola,
papagaio,piÃ£o 
de tanto
brincar 
se gastam. 

As palavras
nÃ£o: 
quanto mais se
brinca 
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com elas 
mais novas
ficam. 

Como a Ã¡gua do
rio 
que Ã© Ã¡gua
sempre nova. 

Como cada dia 
que Ã© sempre
um novo dia. 

Vamos brincar
de poesia?

Assista abaixo
ao vÃ-deo da Poesia "Convite"!

Clique abaixo e ouÃ§a o mesmo poema musicado por Madan.

CONVITE Madan e JosÃ© Paulo Paes

Gostou?

Que tal escolher um poema de JosÃ© Paulo Paes e colocar mÃºsica ou gravar um 
vÃ-deo?

Clique aqui para ler outros.

Experimente!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
poesia-na-educopedia.html

 <TÃTULO>
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LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Poesia na EducopÃ©dia

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

VocÃª conhece as aulas digitais da EducopÃ©dia?
A EducopÃ©dia Ã©
uma plataforma online colaborativa de aulas digitais, onde alunos e professores
podem acessar atividades de forma lÃºdica e prÃ¡tica, de
qualquer lugar e a qualquer hora.As aulas de literatura infantil de Asas de 
Papel abrem caminhos para formar leitores criativos e crÃ-ticos.Para 
acessÃ¡-las, entre no site como visitante, clique em 5Âº ano e na ilustraÃ§Ã£o 
em destaque. SÃ£o trinta e duas aulas  com os tÃ-tulos das obras escolhidas e as
do 2Âº bimestre sÃ£o sobre Poesia.Escolha um tÃ-tulo e divirta-se!

 <COMENTÃRIOS>
obaaaa!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
receita-de-poesia.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de maio de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Soneto de Fidelidade

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Vinicius de Moraes
Receita de Poesia

Vinicius de Moraes
(Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1913 - Rio de Janeiro, 9 de julho de 1980)
foi um diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro.
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Poeta
essencialmente lÃ-rico, tambÃ©m conhecido como "poetinha", apelido que lhe
teria atribuÃ-do Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. PertenceÃ 
segunda geraÃ§Ã£o do Modernismo, Ã© um dos poetas mais populares da Literatura
Brasileira. Suas canÃ§Ãµes alcanÃ§aram grande Ãªxito de pÃºblico, como Garota de
Ipanema, a mÃºsica brasileira mais executada no mundo. Sua obra poÃ©tica 
continua tendo muito sucesso; principalmente poemas como Soneto de Fidelidade.
Ele produziu ainda poemas infantis, como os de A Arca de NoÃ©.

Os jovens do 8Âº e 9Âº anos vibraram com O Soneto de Fidelidade de Vinicius de 
Moraes.

Soneto de Fidelidade
Vinicius de
Moraes

De tudo, ao
meu amor serei atento
Antes, e com
tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em
face do maior encanto
Dele se
encante mais meu pensamento.

Quero vivÃª-lo
em cada vÃ£o momento
E em seu
louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso
e derramar meu pranto
Ao seu pesar
ou seu contentamento.

E assim quando
mais tarde me procure
Quem sabe a
morte, angÃºstia de quem vive
Quem sabe a
solidÃ£o, fim de quem ama

Eu possa me
dizer do amor (que tive):
Que nÃ£o seja
imortal, posto que Ã© chama
Mas que seja
infinito enquanto dure.
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Leia outras poesias aqui e explore o site do poeta.
Assista ao vÃ-deo para ver e ouvir Vinicius de Moraes declamando a poesia com 
acompanhamento de Tom Jobim!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns pelo blog! Os alunos devem estar curtindo muito o seu trabalho, 
FÃ¡tima!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
educoteca.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Educoteca

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Educoteca, a biblioteca turbinada da EducopÃ©dia, oferece umacervo de livros 
digitais disponÃ-veis de forma
gratuita pelo site.

O que vocÃª estÃ¡ esperando?ConheÃ§a jÃ¡ os livros interativos e
outros em PDF para leitura aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
na-minha-escola-todo-mundo-e-igual.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
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<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 7 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Na minha escola todo mundo Ã© igual

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Uma escola em que todos os alunos
convivem em harmonia, procurando superar as diferenÃ§as e dificuldades,
inclusive fÃ-sicas, para que todos sejam, realmente, iguais.

Abaixo, um trecho do poema:
Na minha escola, se aprende Que nÃ£o existe perfeiÃ§Ã£o E o que todos nÃ³s 
precisamos Ã‰ de carinho e atenÃ§Ã£o.
Que bom se todo mundo Pudesse entender direito Que tudo fica mais fÃ¡cil Sem o 
tal do preconceito.
Aqui vai um belo conselhoQue sÃ³ leva um segundo:Quem nÃ£o respeita o outroNÃ£o 
tem lugar nesse mundo.
Rossana Ramos
Procure o livro na Sala de Leitura da escola ou leia aqui.

 <COMENTÃRIOS>
NOME:Ana carolina TURMA:1.601

Adorei esse livro porque ensina que a gente tem que tratar todos iguais nÃ£o 
importa como a pessoa seja,eu acho que para todos viverem em uniÃ£o tem que para
com esse negocio de preconceito,quem Ã© preconceituoso Ã© uma pessoa imatura.

 <COMENTÃRIOS>
amei o livro pois ensina  que devemos tratar as pessoas igual que nÃ£o importa a
cor e deficiencia e tambem ensina a nÃ£o a ser preconceituoso com as pessoas.

 <COMENTÃRIOS>
amei o livro pois ensina  que devemos tratar as pessoas igual que nÃ£o importa a
cor e deficiencia e tambem ensina a nÃ£o a ser preconceituoso com as pessoas.

 <COMENTÃRIOS>
um mt obrigada pelos comentÃ¡rios meu caro amigo(a),mas fizemos o possÃ-vel para
q vcs adorassem essa pÃ¡gina....

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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rio-20-voce-esta-preparado.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 16 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RIO + 20, vocÃª estÃ¡ preparado?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

VocÃª deve estar vendo e ouvindo
muita coisa sobre o tal do desenvolvimento sustentÃ¡vel na televisÃ£o, na
internet, na escola ou atÃ© mesmo nas conversas dos adultos. Prepara-se para a 
ConferÃªncia
das NaÃ§Ãµes Unidas sobre Desenvolvimento SustentÃ¡vel , mais conhecida como
Rio+20, com importantes informaÃ§Ãµes sobre meio
ambiente e temas que serÃ£o discutidos no evento.
Leia a Cartilha O Futuro que queremos desenvolvida pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais em parceria com a Rede Brasileira de Pesquisas sobre
MudanÃ§as ClimÃ¡ticas Globais.

 [VÃDEO]

Open publication - Free publishing - More cartilha

Ela apresenta os principais temas
que serÃ£o discutidos na Rio +20 - desenvolvimento sustentÃ¡vel, economia verde 
e
erradicaÃ§Ã£o da pobreza -, mas tambÃ©m fala de outros assuntos relacionados ao
meio ambiente. Confira, por exemplo, quais sÃ£o as mudanÃ§as climÃ¡ticas 
previstas
pelos cientistas para cada regiÃ£o do Brasil, o que cada um de nÃ³s pode fazer
para contribuir com a sustentabilidade e o histÃ³rico das conferÃªncias
anteriores Ã  Rio +20.
Fonte: Revista CiÃªncia Hoje das CrianÃ§as

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-da-avo.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>

Página 2466



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
quinta-feira, 26 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia da AvÃ³

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A relaÃ§Ã£o entre avÃ³ e neto Ã©
narrada amorosamente pelo neto. Ele relembra as brincadeiras, os carinhos e os
ensinamentos de sua infÃ¢ncia na casa da avÃ³. Livro portuguÃªs, recebeu o 
PrÃªmio
Bissaya Barreto de Literatura para a InfÃ¢ncia 2008, FundaÃ§Ã£o Bissaya Barreto,
foi incluÃ-do no Ler +, Plano Nacional de Leitura, e foi contemplado com o selo
Altamente RecomendÃ¡vel FNLIJ 2011.

Assista ao booktrailer ou clique aqui para ler O Livro da AvÃ³.

 <COMENTÃRIOS>
O livro tem belÃ-ssimas ilustraÃ§Ãµes e o texto Ã© comovente! Vale o 
investimento.

 <COMENTÃRIOS>
Quanta sensibilidade... ParabÃ©ns pelo trabalho desenvolvido com tanto cuidado.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-amigo.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 20 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia do Amigo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Fonte: Mania de Imagem

Do nosso amigo professor Roberto Lacerda para todos os amigos da Leonor.

Feliz Dia do Amigo!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
auto-da-compadecida.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 28 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Auto da Compadecida

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A peÃ§a teatral

Auto da Compadecida Ã© uma peÃ§a
teatral em forma de auto, em trÃªs atos escrita em 1955 pelo autor brasileiro
Ariano Suassuna. Sua primeira encenaÃ§Ã£o foi em 1995, em Recife, Pernambuco.
Posteriormente houve nova encenaÃ§Ã£o em 1974, com direÃ§Ã£o de JoÃ£o CÃ¢ndido.
Ã‰ um drama do Nordeste do Brasil.
Insere elementos da tradiÃ§Ã£o da literatura de cordel,de gÃªnero comÃ©dia
apresenta traÃ§os do barroco catÃ³lico brasileiro, mistura cultura popular e
tradiÃ§Ã£o religiosa. Apresenta na escrita traÃ§os de linguagem oral por
demonstrar na fala do personagem sua classe social, apresenta tambÃ©m
regionalismos pelo fato de a histÃ³ria se passar no nordeste e o autor ter
nascido lÃ¡.
Esta peÃ§a projetou Suassuna em
todo o paÃ-s e foi considerada, em 1962, por SÃ¡bato Magaldi "o texto mais
popular do moderno teatro brasileiro".
Saiba mais aqui.
O livro

Esta nova ediÃ§Ã£o Ã© revista pelo
autor. O livro traz, ainda, o texto de apresentaÃ§Ã£o de BrÃ¡ulio Tavares e
desenhos e pinturas de Romero de Andrade Lima.

A minissÃ©rie e o filme

Foi apresentada em 1999 na Rede
Globo de televisÃ£o como minissÃ©rie, O Auto da Compadecida (em que hÃ¡ um
acrÃ©scimo do artigo "o" antes do nome original). Na adaptaÃ§Ã£o feita
para o cinema em 2000, tambÃ©m chamada O Auto da Compadecida, aparecem alguns
personagens como o Cabo Setenta, Rosinha e VicentÃ£o. Eles nÃ£o fazem parte da
peÃ§a original, e sim de A InconveniÃªncia de Ter Coragem, tambÃ©m de Ariano
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Suassuna.

Assista!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-mundial-do-folclore.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 22 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia Mundial do Folclore

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O folclore Ã© a
expressÃ£o de uma cultura. Ã‰ a soma da cultura material, dos costumes e
tradiÃ§Ãµes de um povo expressos de diversas maneiras (oralmente, por escrito ou
encenados), embora muitas vezes o termo folclore seja atribuÃ-do apenas para a
literatura oral. Todos os povos tÃªm folclore. ConhecÃª-lo e estudÃ¡-lo 
significa
contribuir para que se mantenha vivo e, conseqÃ¼entemente, atravÃ©s da sua
preservaÃ§Ã£o Ã© possÃ-vel perpetuar cada cultura. Muitas vezes Ã© preciso 
estudar o
folclore para verdadeiramente entender a histÃ³ria de um povo. Saiba mais no 
site do IBGE aquiou no portal da prefeitura de Porto Alegre aqui.
[FOTO]

Que tal conhecer um livro muito
especial, que reÃºne muita coisa interessante sobre a cultura brasileira? Ã‰ o
ArmazÃ©m do Folclore, deRicardo Azevedo.
"RiquÃ-ssimo
depÃ³sito de conhecimento humano a respeito de vida e do mundo..." assim
Ricardo Azevedo resume o universo de contos, ditados, quadras, brincadeiras com
palavras, adivinhas e outras manifestaÃ§Ãµes da cultura do povo brasileiro, a
fonte e a raiz de todos os textos do ArmazÃ©m do Folclore. ConheÃ§a o site do 
autor aqui.
PeÃ§a ao seu professor procurar o livro na Sala de Leitura e apresentÃ¡-lo a 
vocÃª.
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ConheÃ§a o livro tambÃ©m na aula digital deAsas de Papel (5Âº ano) no site 
EducopÃ©dia. 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratona-escolar-ariano-suasuna.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 18 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Maratona Escolar Ariano Suasuna

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Em parceria com a Academia, a Maratona Escolar faz parte do
programa Rio, uma Cidade de Leitores, que tem por objetivo incentivar e
fortalecer o hÃ¡bito da leitura por prazer de alunos e professores das escolas
da Prefeitura. Este ano a maratona tem como tema o professor e dramaturgo Ariano
SuassunaA aÃ§Ã£o Ã© destinada aos alunos do 8 e 9 Anos do Ensino
Fundamental e da EducaÃ§Ã£o de Jovens e Adultos. Ao fim da Maratona, os alunos
irÃ£o escrever uma redaÃ§Ã£o apresentando a sua visÃ£o sobre a vida e obra de
Ariano Suassuna. As escolas, Coordenadorias Regionais de EducaÃ§Ã£o e Secretaria
Municipal de EducaÃ§Ã£o irÃ£o selecionar as trinta melhores redaÃ§Ãµes para a 
avaliaÃ§Ã£o
da Academia Brasileira de Letras. Desses trinta textos, seis serÃ£o premiados 
com um kit de
livros e certificados.
Fonte: Blog de Ariano Suassuna
EstÃ¡ dada a largada!

 <COMENTÃRIOS>
Viva!

 <COMENTÃRIOS>
Foi excelente a apresentaÃ§Ã£o de hoje na E.M. GrÃ©cia

--------------------------------------------------------------------------------
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<POSTAGEM>
o-romance-da-pedra-do-reino-e-o.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 29 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Romance d'A Pedra do Reino e o PrÃ-ncipe do Sangue do Vai-e-Volta

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A obra
Em O Romance dA Pedra do Reino e o PrÃ-ncipe do Sangue doVai-e-Volta, Ariano 
Suassuna trabalhou os gÃªneros espanhÃ³is da cavalaria e
picaresca de uma forma inovadora e brasileira.Esta obra Ã© apresentada como um 
romance autobiogrÃ¡fico
narrado por Dom Pedro Dinis Ferreira-Quadrena, o autoproclamado "Rei do
Quinto ImpÃ©rio e do Quinto Naipe, Profeta da Igreja CatÃ³lico-Sertaneja e
pretendente ao trono do ImpÃ©rio do Brasil".Para compor a obra, o autor se 
baseou nos principais
elementos da cultura popular nordestina -a literatura de cordel, os repentes,
a embolada - e deu origem a um universo mÃ-tico, criando uma espÃ©cie de Reino 
de
Camelot no meio da caatinga. Saiba mais aqui.

A minissÃ©rie A Pedra do Reino

Homenagem aos 80 anos do
escritor paraibano Ariano Suassuna - autor do livro O Romance da Pedra do
Reino e O PrÃ-ncipe do Sangue do Vai-e-Volta, que inspirou a criaÃ§Ã£o da
minissÃ©rie -, A Pedra do Reino narra as aventuras e os delÃ-rios de um 
sertanejo
contador de histÃ³rias. O poeta-escrivÃ£o D. Pedro Dinis Ferreira Quaderna
(Irandhir Santos) recorre a seus antepassados e a suas memÃ³rias para lidar com
suas inquietaÃ§Ãµes existenciais. Quaderna sonha ser o Grande GÃªnio da RaÃ§a, o
autor de uma grande obra literÃ¡ria que expresse a verdadeira identidade
nacional. Para tal, ele usa a imaginaÃ§Ã£o para dar novo colorido Ã  realidade.
Tanto no livro de Suassuna quanto na adaptaÃ§Ã£o para a TV, Quaderna atua como o
narrador da histÃ³ria. Leia maisaqui.
Clique na imagem e navegue para conhecer ainda mais sobre a minissÃ©rie.

 <COMENTÃRIOS>
 Legal!!! ParabÃ©ns pela criaÃ§Ã£o de mais esse espaÃ§o de DIÃLOGO... Grande 

beijo e seja feliz!!! - Roberto Lacerda.

Página 2471



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
 <COMENTÃRIOS>

Valeu, Lacerda!
Beijos,
FÃ¡tima

 <COMENTÃRIOS>
Ã“timo post, FÃ¡tima!
Estou acompanhando, e vou sugerir para a minha galera, jÃ¡ que tb ando sem tempo
de alimentar o blog da minha SL.
Beijos, Luciane.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pai.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 15 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PAI

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O vÃ-deo da MultiRio foi criado para destacar as atribuiÃ§Ãµes
de um pai na criaÃ§Ã£o dos filhos.Saiba mais aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
vida-maria.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Vida Maria

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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 "VIDA MARIA" Ã© um projeto premiado no "3o. PRÃŠMIO CEARÃ
 DE CINEMA E VÃDEO", realizado pelo Governo do Estado do CearÃ¡.

Produzido
em computaÃ§Ã£o grÃ¡fica 3D e finalizado em 35mm, o curta-metragem mostra
personagens e cenÃ¡rios modelados com texturas e cores pesquisadas e capturadas
no SertÃ£o Cearense, no Nordeste do Brasil, criando uma atmosfera realista e
humanizada.
GÃªnero:AnimaÃ§Ã£o
Diretor:MÃ¡rcio Ramos
DuraÃ§Ã£o:9 minAno:2006Bitola:35mm
PaÃ-s:BrasilLocal de ProduÃ§Ã£o:CE
Cor:Colorido
Sinopse:Maria JosÃ©, uma menina de 5
anos de idade, Ã© levada a largar os estudos para trabalhar. Enquanto trabalha,
ela cresce, casa, tem filhos, envelhece.

Assista ao filme.

Fonte: Porta Curtas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cineclube-leonor.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Cineclube Leonor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Vem aÃ- o CINECLUBE LEONOR!
Aguardem as exibiÃ§Ãµes de filmes.
Enquanto isso...
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Que tal um vÃ-deo para se divertirem?

Maria Flor

Uma pequena histÃ³ria laranja e azul. 
Curta-metragem de animaÃ§Ã£o 3d, selecionado para vÃ¡rios
festivais. 
**SeleÃ§Ã£o oficial do Anima Mundi 2008
Escrito, dirigido e animado por Camila Carrossine
Produtor executivo: AlÃª Camargo
Trilha Sonora: Charles TÃ´rres
*Mais uma produÃ§Ã£o BUBA FILMES.
***mais informaÃ§Ãµes em: www.karaminholas.blogspot.com

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desfile-civico.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 10 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Desfile CÃ-vico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Com o tema "Ler Ã© uma agradÃ¡vel surpresa" nossa escola fez sucesso no desfile 
cÃ-vico da IndependÃªncia!A banda marcial deu um show e foi muito 
aplaudida.Valeu, galera da Leonor!

Confiram as primeiras fotos enviadas pelo professor Roberto Lacerda.
[FOTO]

[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns ALUNOS!!! VocÃªs sÃ£o os principais responsÃ¡veis por esse sucesso. 
Beijos do prof. Roberto Lacerda

 <COMENTÃRIOS>
Cade o restante das fotos?
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 <COMENTÃRIOS>

Fico orgulhosa por trabalhar em um grupo assim. ParabÃ©ns professores e alunos. 
Beijos Professora MÃ´nica Jogas

 <COMENTÃRIOS>
Woool Muito muito lindo minha escola demos show na avenida ano que vem tem mais.
Pow nem da pra ver eu na foto tava tocando bombo. rsrs 

Gustavo Fidelis da 1,703 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
quadrinhos-guia-pratico.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de setembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Quadrinhos - Guia PrÃ¡tico 

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A
publicaÃ§Ã£o Quadrinhos - Guia PrÃ¡tico foi transportada para a tela da 
MultiRio.O
personagem Quinho, da versÃ£o impressa, serÃ¡ o guia dessa viagem pelo mundo
fantÃ¡stico das HQs, uma aventura recheada de traÃ§os, cores e muitas ideias.
Professores e alunos terÃ£o a oportunidade de aprender os principais conceitos e
tÃ©cnicas utilizados na criaÃ§Ã£o de histÃ³rias em quadrinhos, como o uso de 
balÃµes
e letras, enquadramento, timing e a elaboraÃ§Ã£o de roteiros. O
objetivo Ã© estimular o conhecimento da linguagem dos quadrinhos e o uso do guia
prÃ¡tico no desenvolvimento de atividades em sala de aula.
Assistam!
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<POSTAGEM>
dia-da-crianca.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 12 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Dia da CrianÃ§a

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Para todas as crianÃ§as da Leonor e do mundo, O Mundo da CrianÃ§a de Toquinho, 
para que todas se sintam abenÃ§oadas!

O Mundo da CrianÃ§aToquinho
Ã‰ sempre colorido, muitas vezes de papelCom arcos, flechas, Ã-ndios e 
soldadosCheinho de presentes feitos por Papai NoelO mundo da crianÃ§a Ã© 
iluminado.
Baleias gigantescas, violentos tubarÃµesMistÃ©rios de um espaÃ§o 
submersoEspaÃ§onaves passam por dez mil constelaÃ§ÃµesO mundo da crianÃ§a Ã© um 
universoO mundo da crianÃ§a Ã© um universo.
Pipas, peÃµes, bolas, balÃµes, skates e patinsVovÃ³, vovÃ´, mamÃ£e, papai, 
famÃ-liaÃ‰ fÃ¡cil imaginar uma aventuraDentro de uma selva escuraCom perigos e 
armadilhasViagens para encontrar minas de ouroPiratas e um tesouro enterrado 
numa ilha.
Imagens, games, bate-papos no computadorO tempo Ã© cada vez mais apressadoE 
mesmo com todo esse imenso interativo amorO mundo da crianÃ§a Ã© abenÃ§oadoO 
mundo da crianÃ§a Ã© abenÃ§oado.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
dia-do-professor.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 15 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Dia do Professor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Para todos os professores e alunos, The Potter ( O Oleiro), um curta-metragem de
animaÃ§Ã£odirigido
por Josh Burton.
O filme conta a histÃ³ria de um aprendiz de oleiro que quer aprender a produzir 
seu primeiro vaso de cerÃ¢mica.

 <COMENTÃRIOS>
Uma graÃ§a, FÃ¡tima! Quanta sensibilidade...  
Feliz Dia do Mestre para vc! 
Um beijo 
MÃ´nica Jogas

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
maratona-de-historias-2012.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 26 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

MARATONA DE HISTÃ“RIAS 2012

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Maratona de HistÃ³rias com gosto de festa
Primeiras fotos da Maratona de HistÃ³rias com gosto de festa!
Preparada pelos professores de Sala de Leitura RogÃ©rio e FÃ¡tima, nossa 
maratona  de leitura de livros e contaÃ§Ã£o de histÃ³rias foi um sucesso.
Nossos alunos leitores deram um show! ParabÃ©ns Daniele ThaÃ-s, Ana Carolina, 
Ana Beatriz, Marina, Vitor, Wendell, Wellington.
A professora Adriana de CiÃªncias foi a nossa contadora de histÃ³rias.
O estagiÃ¡rio Igor participou ao contar uma histÃ³ria do celular!
Alunos atentos a este dia tÃ£o especial.

Assistam!

Cool Slideshows
Cool Slideshows

 <COMENTÃRIOS>
foi muito bom !!! 
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e vocÃª tem que ver 
mais nÃ£o tenho palavras pra dizer entÃ£o veja as fotos da maratona e participe 
das proximas Ã© um conselho de amigo inteligente entÃ£o veja !!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-caderno.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 4 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O caderno

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O caderno
ComposiÃ§Ã£o : Toquinho/Mutinho
Sou eu que vou seguir vocÃª

Do primeiro rabisco

AtÃ© o bÃª-a-bÃ¡.

Em todos os desenhos

Coloridos vou estar

A casa, a montanha

Duas nuvens no cÃ©u

E um sol a sorrir no papel...Sou eu que vou ser seu colega

Seus problemas ajudar a resolver

Te acompanhar nas provas

Bimestrais, vocÃª vai ver

Serei, de vocÃª, confidente fiel

Se seu pranto molhar meu papel...Sou eu que vou ser seu amigo

Vou lhe dar abrigo
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Se vocÃª quiser

Quando surgirem

Seus primeiros raios de mulher

A vida se abrirÃ¡

Num feroz carrossel

E vocÃª vai rasgar meu papel...O que estÃ¡ escrito em mim

Comigo ficarÃ¡ guardado

Se lhe dÃ¡ prazer

A vida segue sempre em frente

O que se hÃ¡ de fazer...SÃ³ peÃ§o, Ã  vocÃª

Um favor, se puder

NÃ£o me esqueÃ§a

Num canto qualquer...(2x)

Projeto Editora DeltadireÃ§Ã£o e animaÃ§Ã£o: AndrÃ©s Liebanroteiro: MarÃ-lia 
Pirillo

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rua-das-tulipas.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de outubro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rua das Tulipas

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Rua das Tulipas
Um grande inventor acostumado a criar soluÃ§Ãµes para todos os
moradores de sua rua, a Rua das Tulipas, apÃ³s ver a felicidade de todos seus
vizinhos descobre que ainda faltava a felicidade de uma pessoa...

Rua das
Tulipas Ã© o segundo filme do ANIMUS, o curso de animaÃ§Ã£o 3D mais premiado do
paÃ-s.
ProduÃ§Ã£o: OZI
Escola de Audiovisual de BrasÃ-liaDireÃ§Ã£o: AlÃª
CamargoTrilha
Sonora: Charles TÃ´rresEquipe 3D:
Adriano Goulart, Roberson Bruno, Bruno Santos, Charles TÃ´rres, EmÃ©sio Dario,
Daniel Lobo, Felipe Campos, Fernanda Stumpf, Frederico Alves, Gabriel AraÃºjo,
Hozielt Moreira, JosÃ© Wilson, Laudemiro Bezerra, Lucas Seixas, Marco Lellis,
Pedro Castro, Pedro Faria, Rafael Morbek, Roberto Moreira, Thiago Campos,
Wellington JÃºnior, Yuri Alves.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
zumbi-dos-palmares.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de novembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Zumbi dos Palmares

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
"Ã‰chegada a hora de tirar nossa naÃ§Ã£o das trevas da injustiÃ§a racial"Quem 
foi Zumbi dos Palmares, o sÃ-mbolo da resistÃªncia negra?Assista ao vÃ-deo para 
saber mais.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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ano-novo.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 31 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Ano Novo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Receita de Ano Novo

Carlos Drummond de Andrade

Para vocÃª ganhar belÃ-ssimo Ano Novocor de arco-Ã-ris, ou da cor da sua
paz,Ano Novo sem comparaÃ§Ã£o como todo o
tempo jÃ¡ vivido(mal vivido ou talvez sem sentido)para vocÃª ganhar um anonÃ£o 
apenas pintado de novo,
remendado Ã s carreiras,mas novo nas sementinhas do
vir-a-ser,novo atÃ© no coraÃ§Ã£o das coisas
menos percebidas(a comeÃ§ar pelo seu interior)novo espontÃ¢neo, que de tÃ£o
perfeito nem se nota,mas com ele se come, se passeia,se ama, se compreende, se 
trabalha,vocÃª nÃ£o precisa beber champanha ou
qualquer outra birita,nÃ£o precisa expedir nem receber
mensagens(planta recebe mensagens?passa telegramas?).NÃ£o precisa fazer lista de
boas
intenÃ§Ãµespara arquivÃ¡-las na gaveta.NÃ£o precisa chorar de arrependidopelas 
besteiras consumadasnem parvamente acreditarque por decreto da esperanÃ§aa 
partir de janeiro as coisas mudeme seja tudo claridade, recompensa,justiÃ§a 
entre os homens e as
naÃ§Ãµes,liberdade com cheiro e gosto de pÃ£o
matinal,direitos respeitados, comeÃ§andopelo direito augusto de viver.Para 
ganhar um ano-novoque mereÃ§a este nome,vocÃª, meu caro, tem de merecÃª-lo,tem 
de fazÃª-lo de novo, eu sei que
nÃ£o Ã© fÃ¡cil,mas tente, experimente, consciente.Ã‰ dentro de vocÃª que o Ano 
Novocochila e espera desde sempre.

Texto extraÃ-do do "Jornal do
Brasil", Dezembro/1997
CrÃ©ditos: Releituras

A todos os alunos e pais, professores, funcionÃ¡rios e direÃ§Ã£o ofereÃ§o essa 
poesia de Drummond e espero que tenham um Ano Novo de paz, saÃºde e 
prosperidade.

AtÃ© breve!
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FÃ¡tima

Sala de Leitura

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
argine.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Argine

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Argine Ã© um belo curta de animaÃ§Ã£o produzido porJulia SimÃ©on com mÃºsica 
feita por ela mesma e Pauline
Meguerditchian. Ã‰ a histÃ³ria de uma menina com um sonho e um gato...

Assista e comente!

Argine-HD from jujube on Vimeo.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
natal.html

 <TÃTULO>
LEONOR em diÃ¡logo
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 13 de dezembro de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Natal
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Natal todo dia
Roupa Nova

Letra: MaurÃ-cio TapajÃ³s

Um clima de sonho se espalha no ar,
Pessoas se olham com brilho no olhar,
A gente jÃ¡ sente chegando o Natal,
Ã‰ tempo de amor, todo mundo Ã© igual.

Os velhos amigos irÃ£o se abraÃ§ar,
Os desconhecidos irÃ£o se falar,
E quem for crianÃ§a vai olhar pro cÃ©u
Fazendo pedido pro velho Noel

Se a gente Ã© capaz de espalhar alegria,
Se a gente Ã© capaz de toda essa magia,
Eu tenho certeza que a gente podia
Fazer com que fosse Natal todo dia!

Um jeito mais manso de ser e falar,
Mais calma, mais tempo pra gente se dar.
Me diz porque sÃ³ no Natal Ã© assim?
Que bom se ele nunca tivesse mais fim!

Que o Natal comece no seu coraÃ§Ã£o,
Que seja pra todos, sem ter distinÃ§Ã£o.
Um gesto, um sorriso, um abraÃ§o, o que for,
O melhor presente Ã© sempre o amor.

Nossa Escola deseja a todos os professores, alunos e seus familiares um Feliz 
Natal!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emlourencofilho.blogspot.com.br.2010.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
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concurso-lions-grajau-agua-e-vida.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 18 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 Concurso Lions GrajaÃº Ãgua Ã© vida
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

 <COMENTÃRIOS>
oi prof tudo beleza?
ass:charles e carlos henrique
    1603         1601

 <COMENTÃRIOS>
professora esse blog ficou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito legal!
pÃµe munha redaÃ§Ã£o no blog por favor
ass carlos henrique turma:1601

 <COMENTÃRIOS>
 O concurso Ãgua Ã© Vida continua! VocÃª nÃ£o perdeu a sua chance de participar. 

Procure a Coordenadora PedagÃ³gica.
 <COMENTÃRIOS>

odeio essa escola
 <COMENTÃRIOS>

vai morrer da diretoria terreza lurdinha denise e ana puala

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
olimpiada-brasileira-de-matematica.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 1 de setembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

OlimpÃ-ada Brasileira de MatemÃ¡tica

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

ParabÃ©ns aos nosso alunos que classificaram para a segunda fase da OlimpÃ-ada 
Brasileira de MatemÃ¡tica!

Classificados NÃ-vel 1

Beatriz Quirino Alves PereiraBreno de Oliveira MenezesDanielle Ferreira do 
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NascimentoLuciano Dias Domingos TomÃ©Matheus Matias de LimaVinÃ-cius do 
Nascimento G SeveroClassificados NÃ-vel 2
Alice Marie Almeida SilvaAline de Oliveira PassosBruno Consendey LoboBruno 
Nogueira de OliveiraCamila Soares PontesFelipe Carvalho de Souza FidalgoLarissa 
Silva GomesLucas Teodoro PereiraLuiz Paulo Botelho BarbosaMariana Fernandes 
RodriguesRudgere de JesusThiago L A GuimarÃ£esYago Henrique da Silva Ferreira

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
exposicao-no-rio-mostra-uso-de.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 22 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ExposiÃ§Ã£o no Rio mostra uso de tecnologia sem agredir a natureza

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
historias-que-podem-mudar-historias-de.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 11 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

HistÃ³rias que podem mudar histÃ³rias de vida
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 <COMENTÃRIOS>
legal essa iniciativa
vou participar dessa corrente
bjs
carlos

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
homenagem-aos-companheiros.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 14 de outubro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Homenagem aos companheiros!!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-uma-conquista-dos-nosso-alunos.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 10 de dezembro de 2010

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais uma conquista dos nosso alunos!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Neste ano nossa escola teve aoportunidadede participar do Concurso de redaÃ§Ãµes
do Lions- GrajaÃº, cujo tema foi "Agua Ã© vida". Participamos com trÃªs 
redaÃ§Ãµes e qual nÃ£o foi a nossa surpresa em saber que todas as redaÃ§Ãµes de 
nosso alunos foram bem sucedidas. Nosso alunos participantes foram:

Leonardo Soares Batista -1Âº lugarBeatriz da Silva de Oliveira-4Âº lugarAna 
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Carolina Vitorino- 5Âº lugarParabÃ©ns, e que esta seja apenas uma das muitas 
conquistas de nosso alunos!

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emlourencofilho.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
google-anuncia-primeira-feira-de.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de janeiro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Google anuncia primeira feira de ciÃªncias mundial online

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Google anuncia primeira feira de ciÃªncias mundial online

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
alunos-do-9-ano-inscricoes-abertas-para.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
AtenÃ§Ã£o alunos do 9Âº ano: ColÃ©gio Pedro II abre inscriÃ§Ãµes para o processo
seletivo 2012. Clique aqui para acessar os editais.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Para alunos que vÃ£o cursar o ensino mÃ©dio em 2012, as inscriÃ§Ãµes vÃ£o do dia
04/08 atÃ© o dia 17/08. Consulte as vagas disponÃ-veis, os cursos e as unidades 
que oferecem as vagas nos editais. Clique no tÃ-tulo deste post e informe-se 
sobre as datas de inscriÃ§Ã£o e provas.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
boas-vindas.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 1 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Boas vindas!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Boas vindas para todos! Segundo semestre comeÃ§ando com muitas novidades.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
clube-de-regatas-do-flamengo-seleciona.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Clube de Regatas do Flamengo seleciona novos talentos para o remo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

O Clube de Regatas do Flamengo inicia no mÃªs de setembro o Programa Permanente 
de IdentificaÃ§Ã£o de Talentos. Este programa seleciona novos atletas para o 
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remo visando a participaÃ§Ã£o nos jogos olÃ-mpicos de 2016 na cidade do Rio de 
Janeiro. O clube estÃ¡ convocando jovens com idade entre 12 e 17 anos (completos
atÃ© 31/12/2011). Os jovens selecionados ingressarÃ£o gratuitamente no NÃºcleo 
de Desenvolvimento de Remadores (NDR) do Flamengo. 

Informe-se na coordenaÃ§Ã£o da escola sobre a inscriÃ§Ã£o no projeto.

ConheÃ§a mais sobre o remo clicando aqui. 

 <COMENTÃRIOS>
OlÃ¡ amigos da LourenÃ§o Filho! Estou muito feliz pelo blog estar decolando! 
Sucesso para vocÃªs!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
concorra-uma-bicicleta-participando-do.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 10 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Concorra a uma bicicleta participando do concurso de cartazes para o Dia mundial
sem Carro ( 22/09).

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Qualquer aluno matriculado nas escolas municipais do Rio de Janeiro pode 
participar do concurso. Para participar, o aluno deverÃ¡ produzir um cartaz em 
tamanho A4 (folha de papel ofÃ-cio), indivdual e original. 

Nos trabalhos deverÃ£o constar:

-nome do concurso: "Dia mundial sem carro";

-nome completo do aluno, idade, turma, turno e nome completo da escola;

-nome completo do professor orientador;

-endereÃ§o da escola e telefone ou email para contato.

Cada aluno poderÃ¡ participar apresentando somente um trabalho.

Os trabalhos devem ser entregues na escola atÃ© o dia 05/09/2011 para passar por
uma prÃ©-seleÃ§Ã£o.

Os vencedores ganharÃ£o uma bicicleta, que serÃ¡ cedida pela SME.

Procure a coordenaÃ§Ã£o da escola e se informe.

Informativo: O objetivo principal do Dia Mundial Sem Carro (22 de setembro) Ã© 
estimular a reflexÃ£o sobre o uso excessivo do automÃ³vel como meio de 
locomoÃ§Ã£o e os impactos gerados para as pessoas e a cidade. AlÃ©m disso, Ã© 
propor Ã s pessoas que dirigem todos os dias que percebam a dependÃªncia que 
criaram em relaÃ§Ã£o ao carro ou moto. A idÃ©ia Ã© estimular que essas pessoas 
experimentem, pelo menos nesse dia, formas alternativas de mobilidade, 
descobrindo que Ã© possÃ-vel se locomover  - a pÃ©, de Ã´nibus, de metrÃ´, de 
bonde, de trÃªm, de bicicleta - e vivenciar de perto a cidade onde vive. 
(fonte:http://diamundialsemcarro.org/sobre/objetivo-do-dmsc.html)

Saiba mais clicando aqui.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escolas-tecnicas-acesse-os-sites-para.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 6 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Escolas tÃ©cnicas: acesse os sites para saber mais.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Alunos do 9Âº ano: nÃ£o percam tempo! Entrem nos sites listados abaixo para 
obter as informaÃ§Ãµes sobre datas e inscriÃ§Ãµes para os processos seletivos do
ensino mÃ©dio/tÃ©cnico 2012.

ColÃ©gio de AplicaÃ§Ã£o da UFRJ

http://www.cap.ufrj.br/

C.E. JosÃ© Leite Lopes (NAVE)

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/

Escola PolitÃ©cnica de SaÃºde Joaquim VenÃ¢ncio (FIOCRUZ): 

inscriÃ§Ãµes de 24/08 a 23/09.

http://www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br/index.php

IFRJ (Escola TÃ©cnica Federal de QuÃ-mica): 

inscriÃ§Ãµes abertas de 15/08 a 14/09.

http://www.ifrj.edu.br/site/conteudo.php?cat=1=723

CEFET-RJ:

http://portal.cefet-rj.br/concursos.html

Escola TÃ©cnica Electra: 
http://www.escolaelectra.com.br/institucional/ensinomediotecnico.asp

FAETEC:

http://www.faetec.rj.gov.br/index.php?option=com_content=article=377=35

Rezende Rammel:

http://www.etrr.com.br/cursos.htm
 <COMENTÃRIOS>

Página 2491



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
gostei

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-livre-uma-aula-diferente.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira livre: uma aula diferente!

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Os alunos do 7Âº ano fizeram no dia 03/06/2011 uma visita a feira da Av. Eng. 
Richard, que Ã© realizada ao lado da escola. Com a supervisÃ£o da coordenadora 
Maria de Lourdes e do estagiÃ¡rio Leonardo, a visita teve como objetivo a 
produÃ§Ã£o de textos pelos alunos, partindo das observaÃ§Ãµes colhidas na feira.
Tudo era importante: as variantes linguÃ-sticas, os pregÃµes, as cantorias e as 
conversas com os feirantes. O trabalho de campo tambÃ©m serviu para conhecer 
melhor os alimentos, onde sÃ£o produzidos, como eles chegam a nossa mesa e quem 
sÃ£o os responsÃ¡veis por tudo isso. CLIQUE AQUI e veja as fotos da visita a 
feira.

Confira o vÃ-deo e deixe seu comentÃ¡rio:

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-junina-o-arraial-da-lourenco-foi.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Festa Junina: o arraial da LourenÃ§o foi um sucesso! Clique AQUI para ver todas 
as fotos.
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

No dia 14 de Julho foi realizada a festa junina da nossa escola, com 
brincadeiras, comidas tÃ-picas e muitos brindes. Confira as fotos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festival-de-teatro-de-bonecos.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Festival de teatro de bonecos

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

O "Sesi bonecos 2011" Ã© um evento que reune apresentaÃ§Ãµes de teatro de 
bonecos do mundo e do Brasil, alÃ©m de shows e oficinas. ComeÃ§a no dia 22/08 e 
vai atÃ© o dia 27/08. Ã‰ grÃ¡tis! 
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TEATRO SESI: 

Av. GraÃ§a Aranha, 1 - Centro / RJ 

Telefone: 2563-4168

Bilheteria: 2563-4163 

Confira a programaÃ§Ã£o no site: 

http://www.sesibonecos.com.br/2011/evento/programacao_rj 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mais-fotos-da-festa-junina.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 8 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mais fotos da festa junina

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

Queridos alunos e funcionÃ¡rios, nossa linda festa junina merece novas fotos. As
portas estÃ£o fechadas para o mundo lÃ¡ fora!! Agora a festa Ã© nossa!! Estou 
postando algumas da quadrinha organizada pela professora Simone. Em breve 
postarei outras. Comentem.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
peca-de-teatro-diversao-e-informacao.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

PeÃ§a de teatro: diversÃ£o e informaÃ§Ã£o.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A peÃ§a de teatro "Futuro no Meu Jardim" produzida pela Companhia de GÃ¡s (CEG) 
foi encenada no pÃ¡tio da nossa escola no dia 03/08/2011. Com o objetivo de 
sensibilizar os alunos sobre a importÃ¢ncia da consciÃªncia ambiental. A 
questÃ£o do consumo consciente e do impacto ambiental das principais fontes de 
energia foi apresentada em uma animada peÃ§a teatral com bonecos. Aplausos para 
a peÃ§a e mais informaÃ§Ã£o para toda a comunidade escolar. Viva a cultura!

Link para o site da peÃ§a:

http://www.futuronomeujardim.com.br/

Veja a peÃ§a na Ã-ntegra no you tube:

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=bd0tLZ5mDxQ

Quer ver as fotos da apresentaÃ§Ã£o da peÃ§a na escola? CLIQUE AQUI!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
trofeu-rioeducanet-o-oscar-da-educacao.html
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 <TÃTULO>

E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 9 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

TrofÃ©u Rioeduca.net - O Oscar da EducaÃ§Ã£o Carioca

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o juntamente com a Subsecretaria de Novas 
Tecnologias Educacionais e o Portal Rioeduca promovem a I EdiÃ§Ã£o do TrofÃ©u 
Rioeduca para educadores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. 

O TROFÃ‰U RIOEDUCA tem como propÃ³sito fundamental destacar e premiar boas 
prÃ¡ticas pedagÃ³gicas, bem como destacar e premiar escolas e professores que 
tenham blogs relevantes para sua comunidade escolar. 

PoderÃ£o votar no formulÃ¡rio alunos e funcionÃ¡rios da rede que possuam e-mail 
rioeduca.net. 

Clique AQUI para acessar o regulamento e o formulÃ¡rio de votaÃ§Ã£o.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rock-in-rio-por-um-mundo-melhor.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 20 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Rock In Rio - Por um Mundo Melhor

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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No concurso lanÃ§ado pelo Rock in Rio em parceria com as escola pÃºblicas - 1 
Ingresso por 1 Mundo melhor , a aluna Katielly,da turma 1803 foi uma das 
vencedoras. Concorrendo com uma poesia sobre o tema "Rock in Rio - Por um mundo 
melhor", ela faturou um par de ingressos para assistir ao festival. 

ParabÃ©ns, Katielly!!! 

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
brasil-termina-em-segundo-lugar-no.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 12 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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Brasil termina em segundo lugar no torneio mundial de ensino tÃ©cnico

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

PaÃ-s conquistou 11 medalhas, sendo seis de ouro, no World Skills 2011. 
CompetiÃ§Ã£o reuniu especialistas em ensino profissionalizante.

A delegaÃ§Ã£o formada por 28 estudantes de ensino profissionalizante do Brasil 
conquistou 11 medalhas e terminou em segundo lugar no World Skills 2011, um 
torneio de ensino tÃ©cnico realizado em Londres, na Inglaterra. A delegaÃ§Ã£o 
tambÃ©m ganhou dez certificados de excelÃªncia.

No geral, o Brasil terminou com mÃ©dia de 1,88 ponto, ficando atrÃ¡s da campeÃ£ 
Coreia do Sul, com 2,34 pontos em um total de 21 medalhas. O JapÃ£o terminou em 
terceiro. A mÃ©dia Ã© calculdada somando a pontuaÃ§Ã£o de cada medalha e 
dividindo pelo nÃºmero de modalidades que o paÃ-s disputou.
Os brasileiros comemoraram o desempenho. A colocaÃ§Ã£o final foi melhor que a 
obtida hÃ¡ dois anos, no CanadÃ¡, quando o Brasil ficou em terceiro lugar. Ao 
todo foram seis medalhas de ouro nas provas de mecatrÃ´nica (Christian Alessi e 
Maicon Pasin), desenho mecÃ¢nico (Guilherme Souza), eletrÃ´nica industrial 
(Gabriel de Spindula), mecÃ¢nica de refrigeraÃ§Ã£o (Willian Sousa), webdesign 
(Nathan Barbosa) e joalheria (Rodrigo Silva).
As trÃªs medalhas de prata foram conquistadas nas modalidades de polimecÃ¢nica 
(Rodrigo Panifer), tecnologia da informaÃ§Ã£o (Paolo Bueno) e design grÃ¡fico 
(Guilherme Vieira). As duas medalhas de bronze foram obtidas em fresagem (Tiago 
Carvalho) e soldagem (Lucas Filgueira).

http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2011/10/brasil-termina-em-segu
ndo-lugar-no-torneio-mundial-de-ensino-tecnico.html

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emlourencofilho.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
fique-por-dentro-rio20-vem-ai-clique-no.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 11 de abril de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 FIQUE POR DENTRO! A RIO+20 VEM AÃ! 
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Clique no link abaixo;

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=pZC78h9xaqU

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
blog-post.html

 <TÃTULO>
E.M. Professor LourenÃ§o Filho
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Visite o blog e saiba o que estÃ¡ acontecendo na nossa escola!<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 19 de junho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Sustentabilidade na Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

A comemoraÃ§Ã£o do DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, 05 de junho, foi um sucesso na 
E. M. Professor LourenÃ§o Filho! Alunos apresentaram diversas oficinas: 
confecÃ§Ã£o de pufe com garrafas PET, a reativaÃ§Ã£o da horta escolar, a 
criaÃ§Ã£o de um jardim, a deliciosa culinÃ¡ria a partir de sobras, cascas de 
legumes e de frutas. Diversos cartazes e trabalhos foram espalhados por toda a 
escola, a construÃ§Ã£o da maquete do bairro, a grande faixa que irÃ¡ ser exibida
na RIO+20 e muito mais, com foco na sustentabilidade, economia verde e RIO+20. A
E. M. Professor LourenÃ§o Filho participou tambÃ©m da exposiÃ§Ã£o Humanidades, 
no Forte Copacabana.

 <COMENTÃRIOS>
O DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, 05 de junho de 2012, foi muito comemorado em 
nossa Escola.
Os trabalhos de diversas turmas ocuparam o pÃ¡tio e canteiros da E. M. Professor
LourenÃ§o Filho, com Ãªnfase na sustentabilidade, economia verde e RIO+20.
Os quitutes, reaproveitando cascas de legumes e de frutas, estavam deliciosos!

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns para todos alunos , professores e equipe de DireÃ§Ã£o que tornaram 
este projeto tÃ£o maravilhoso! Me orgulho de jÃ¡ ter feito parte desta escola! 
Beijos a todos e saudades!
Fatima Costa
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emmendesviana.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
mendes-viana-o-patrono-da-escola.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mendes Viana, o patrono da nossa Escola

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

Nasceu em CodÃ³, a 14 de junho de 1878, Ã©poca em que seu genitor exercia as 
funÃ§Ãµes de juiz de Direito naquela cidade maranhense, e faleceu no Rio de 
Janeiro, a 12 de agosto de 1944. Repete-se, para elidir qualquer dÃºvida, em 
face dos reiterados registros errÃ´neos sobre local e data de nascimento desse 
ilustre maranhense, que Godofredo Viananasceu em CodÃ³, a 14 de junho de 1878. 
ApÃ³s fazer os estudos de Humanidades em SÃ£o LuÃ-s, seguiu para Salvador-BA, em
cuja Faculdade Livre de Direito bacharelou-se em CiÃªncias JurÃ-dicas e Sociais,
no ano de 1903, integrando turma da qual foi o orador. De volta ao MaranhÃ£o, 
exerceu as funÃ§Ãµes de promotor pÃºblico em AlcÃ¢ntara, e posteriormente as de 
juiz seccional substituto.
[FOTO]
Cidade de CodÃ³_SÃ£o Luis do MaranhÃ£oJurista na verdadeira expressÃ£o do termo,
produziu diversas obras nesse ramo do saber, a exemplo de No paÃ-s do Direito 
(SÃ£o LuÃ-s: Imprensa Oficial, 1914), alÃ©m de haverredigido oCÃ³digo de 
Processo Civil e Comercial e o CÃ³digo de Processo Criminal do Estado do 
MaranhÃ£o.
Foi professor de Direito Constitucional da antiga Faculdade de Direito do 
MaranhÃ£o.
Pertenceu Ã  Oficina dos Novos, onde ocupava a Cadeira NÂº 17, patroneada pelo 
tambÃ©m codoense dos mais ilustres, Almeida Oliveira.
Governou o MaranhÃ£o de 1923 a 1926, havendo realizado administraÃ§Ã£o operosa, 
que lhe possibilitou implantar, em bases modernas, os serviÃ§os de abastecimento
de Ã¡gua, luz e esgoto de SÃ£o LuÃ-s. Exerceu ainda o mandato de Senador da 
RepÃºblica.
A par de numerosos trabalhos de natureza diversa e de copiosa colaboraÃ§Ã£o em 
jornais e revistas, publicou, no campo da literatura, os livros: Terra de 
ouro(evocaÃ§Ãµes histÃ³ricas). Rio de Janeiro: Calvino Filho, 1935; OcasiÃ£o de 
pecar (romance sob a forma de missivas a um destinatÃ¡rio fictÃ-cio, e 
subintitulado Cartas FrÃ-volas). Rio de Janeiro: JosÃ© Olympio, 1939, e o 
romance Por onde Deus nÃ£o andou (Rio de Janeiro: JosÃ© Olympio, 1946), de 
publicaÃ§Ã£o pÃ³stuma, reeditado em 2008 (volume 5 da SÃ©rie Fundadores, 
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coleÃ§Ã£o PublicaÃ§Ãµes do CentenÃ¡rio).
Godofredo Viana, com toda certeza uma das mais brilhantes figuras do grupo 
fundador da Academia, teria deixado inÃ©dito um livro de poesia, intitulado 
Versos de outrora.
[FOTO]
Presidente do Estado, Godofredo Viana quis ser para a sua terra, e para a sua 
gente, o que era quando simples advogado: a mesma criatura afÃ¡vel, boa, 
generosa. As portas do PalÃ¡cio ficaram abertas, escancaradas a todas as 
classes. O dono da casa nÃ£o sabia dizer nÃ£o a ninguÃ©m. Ã€s vezes, aparecia um
sujeito a pedir uma coisa difÃ-cil - licenÃ§a, emprego ou pagamento. O 
presidente oferecia uma evasiva, desculpando-se. O sujeito ensaiava, porÃ©m, uma
lÃ¡grima na ponta da pestana. O presidente umedecia os olhos. E o sujeito estava
servido.
Humberto de Campos Perfis, II sÃ©rie
Quer saber mais sobre a vida deste ilustre maranhense e patrono da nossa 
escola?EntÃ£o, clique aqui. 

 <COMENTÃRIOS>
Somos Professores?

Somos professores? Muito mais!
Somos educadores? Mais ainda!
Somos vendedores de sonhos!
Vendemos sonhos para o abatido se animar,
Para o tÃ-mido ousar, para o ansioso se tranqÃ¼ilizar,
Para o poeta se inspirar e para o pensador criticar e criar.
Sem sonhos, somos servos!
Sem sonhos, obedecemos a ordens!
Que vocÃªs, alunos, sejam grandes sonhadores!
E, se sonharem, nÃ£o tenham medo de tropeÃ§ar!
E, se tropeÃ§arem, nÃ£o tenham medo de chorar.
Levantem-se, pois nÃ£o hÃ¡ caminhos sem acidentes.
DÃªem sempre uma nova chance para si mesmos.
Pois a liberdade sÃ³ Ã© real se, apÃ³s falharmos,
Existir o direito de recomeÃ§ar...

Fonte: Cury, Augusto - Filhos brilhantes, alunos fascinantes - Editora Academia 
de InteligÃªncia, 2006.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
mendes-viana-uma-escola-do-amanha.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 16 de junho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Mendes Viana, uma Escola do AmanhÃ£

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola fica localizada a Estrada do ColÃ©gio, 940, no bairro de ColÃ©gio. 
Este bairro faz limites com os bairros deIrajÃ¡ e Rocha Miranda.

[FOTO]

Somos uma Escola do AmanhÃ£ e atendemos a 560 alunos, do 6Âº ao 9Âº ano, alÃ©m 
de 3 turmas do projeto Acelera.
Dirigindo a EM Mendes Viana estÃ£o a profÂª Sinara (Diretora), o profÂº Carlos 
(Diretor Adjunto) e na CoordenaÃ§Ã£o PedagÃ³gica a profÂª Elizete.
Temos um grupo de professores compromissado com a educaÃ§Ã£o de qualidade, por 
isso a cada dia aprendemos e ensinamos mais. 
Para Gadotti, a educaÃ§Ã£o Ã© fundamental para qualquer mudanÃ§a social e Ã© 
mudando a sociedade que mudamos o mundo.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-escola-do-amanha-2011.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 29 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Projeto Escola do amanhÃ£ 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Essa Ã© a turma de alunos tendo aula com o professor de percussÃ£o Jeferson, do 
primeiro semestre de 2011 da escola do amanhÃ£. Uma das oficinas oferecidas aqui
no colÃ©gio.

 <COMENTÃRIOS>
ParabÃ©ns !!!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
apresentacao-dos-alunos-da-mendes-viana.html

 <TÃTULO>
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Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 17 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

ApresentaÃ§Ã£o dos Alunos da Mendes Viana ao Ciep

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Os alunos* da Mendes Viana junto a professora e contadora de histÃ³ria Luciana 
foram fazer uma apresentaÃ§Ã£o para o alunos do Ciep Dom Oscar Romero no dia 17 
de novembro de 2011.

Eles foram contar somente uma histÃ³ria, mas as crianÃ§as gostaram tanto do 
nosso grupo que eles estenderam para 3 histÃ³rias.

Os alunos da nossa escola por uns instantes encheram uma sala do CIEP de 
histÃ³rias, sons e imagens.

Segue abaixo a 1Âº filmagem.

O Roubo do Fogo

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]

A contadora de histÃ³rias Luciana indicou um site muito legal de um grupo com 
formaÃ§Ã£o de atores, pesquisadores e mÃºsicos que se reuniram para contar 
histÃ³rias, segue o link, vale a pena entrar lÃ¡ e dar uma conferida 
http://www.grupomosaicos.com.br;)

E ao final do 3Âº vÃ-deo uma surpresa para todos os integrantes do grupo.

ParabÃ©ns aos alunos que se propuseram a estar trazendo a magia a outras 
crianÃ§as.
Componentes do grupo*
- Antonio Luan - Turma: 8801;- BÃ¡rbara Aries - Turma: 1703;-Bruna - Turma: 
1701;- Hiarley Neves - Turma: 1703;- Luan - Turma: 1801;- Maria Isabela - Turma:
1703;- MÃ´nica Rangel - Turma: 1703;- Renata - Turma: 1701.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
bienal-do-livro-2011.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Bienal do Livro 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A Bienal do Livro Rio Ã© um dos maiores eventos literÃ¡rios do paÃ-s, um grande 
encontro que tem o livro como astro principal.

[FOTO]

Eu curto e vocÃª?
[FOTO]

Nos espaÃ§os dedicados Ã s atraÃ§Ãµes o pÃºblico pÃ´de participar de debates e 
bate-papos com personalidades culturais e de atividades recreativas que promovem
a leitura.
[FOTO]

Atraente e diversificada, a Bienal do Livro Rio Ã© diversÃ£o para toda a 
famÃ-lia!
[FOTO]

Durante onze dias, o Riocentro sediou a festa da cultura, da literatura e da 
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educaÃ§Ã£o.
[FOTO]

Para os leitores, foi a oportunidade de se aproximarem de seus autores 
favoritos, alÃ©m de conhecerem muitos outros.
[FOTO]

E Ã© claro que a nossa escola nÃ£o iria faltar a um evento tÃ£o importante como 
esse.Mendes Viana marcando presenÃ§a na Bienal do Livro de 2011 ;)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-cabritinho.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O Cabritinho

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Segue o 2Âº vÃ-deo da apresentaÃ§Ã£o dos alunos da nossa escola.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-lobisomem.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O lobisomem

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

E o 3Âº e Ãºltimo vÃ-deo da apresentaÃ§Ã£o dos nossos alunos no Ciep.

 [VÃDEO]
 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
o-passo.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 11 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

O passo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

No dia 1Âº de novembro de 2011, foi promovido pelo professor de EducaÃ§Ã£o 
Musical "Marcos HÃ©ber Paiva"uma apresentaÃ§Ã£o de algumas das turmas da nossa 
escola.

Segue abaixo o link da apresentaÃ§Ã£o que serÃ¡ direcionado para o site youtube.

 [VÃDEO]
http://www.youtube.com/watch?v=6jch-ze0QQc

Vale a pena conferir!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
pao-de-acucar.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 4 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Passeio para o PÃ£o de AÃ§Ãºcar

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Idealizado em 1908 pelo engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos e 
inaugurado no dia 27 de outubro de 1912, o bondinho do PÃ£o de AÃ§Ãºcar fez 99 
anos em 2011. Primeiro telefÃ©rico instalado no Brasil e terceiro no mundo, Ã© 
um dos mais importantes Ã-cones do turismo carioca, tornando-se uma das 
principais marcas registradas da cidade do Rio de Janeiro. Desde sua 
inauguraÃ§Ã£o atÃ© o ano de 2002, o telefÃ©rico transportou 31 milhÃµes de 
turistas. Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho - de alta temporada 
- a freqÃ¼Ãªncia diÃ¡ria chega a trÃªs mil pessoas
[FOTO]

Uma vista linda eprivilegiada

[FOTO]
,
Os alunos que obtiveram as melhores notas da escola Mendes Viana, foram 
previlegiados com um lindo passeio ao PÃ£o de AÃ§Ãºcar, juntamente com a 
Cordenadora Eliane e a diretora Sinara Collodeti .
[FOTO]
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E claro , que os alunos " CARIOCAS " que sÃ£o tinham que ter dado um pulo na 
praia .
[FOTO]

Postagem feita pelas meninas do GrÃªmio Estudantil :Gabriella , Ludmila e Cleyce
Kelly .

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emmendesviana.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
no-projeto-rio-uma-cidade-de-leitores.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 25 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
 No projeto "Rio, uma cidade de Leitores" a Sala de Leitura JÃºlio EmÃ-lio Braz 
parabeniza nossos maiores leitores do 1Âº bimestre.
1Âº turno 2Âº turno
David de Oliveira (1601) Eyshilla Romualdo (1702)
Rafael Rodrigues (1601) Jefferson Ferreira (1702)
Ariane Cristina (1701)MÃ´nica Rangel (1802)
Evelyn Ansel (1703) BÃ¡rbara Aries (1802)
Andressa Barbosa (1703) Marcos VinÃ-cius (1902)
Beatriz Macedo (1803) Liliane, Matheus, Rayane, Roberta (8802) 
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Beatriz Seda (1901)RomÃ¡rio,Thaynara(8802)
Isaque Alexandre (1903)
Uma sociedade justa comeÃ§a com bons leitores.

 <COMENTÃRIOS>
Gostaria de parabenizar a EM Mendes Viana pela iniciativa de ter como patrono da
Sala de Leitura meu grande amigo Julio Emilio Braz. 
NÃ£o sabia desta escolha e gostaria imensamente de ter participado deste evento.

FaÃ§amos uma parceria de divulgaÃ§Ã£o dos trabalhos da Mendes, atravÃ©s do 
portal Rioeduca.
Com carinho, Regina Bizarro

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
normal-0-21-false-false-false.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Sala de Leitura JÃºlio EmÃ-lio Braz - 2012

A Sala de
Leitura JÃºlio EmÃ-lio Braz se apresenta com suas novas professoras, Simone 
Rufino e Sinara Collodetti e o projeto Rio, uma cidade de Leitores, com
intuito de, em equipe, realizarmos trabalhos que incentivem nossos alunos a ler
e, consequentemente, interpretar e escrever melhor, o que jÃ¡ foi comprovado
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como uma grande deficiÃªncia de nossa clientela, acarretando em problema, nÃ£o 
sÃ³
nas aulas de LÃ-ngua Portuguesa, como nas demais disciplinas.
Agradecemos a confianÃ§a da Equipe de DireÃ§Ã£o da
Escola Mendes Viana, bem como o apoio de todos os docentes e funcionÃ¡rios para
que, juntos, possamos realizar um trabalho que nos faÃ§a perceber que atravÃ©s 
do
acesso aos livros e do nosso trabalho, estamos fazendo a nossa parte.
Obrigada!

 <COMENTÃRIOS>
Que alegria saber que Sinara estÃ¡ na SLeitura! Vamos agitar o blog!
ParabÃ©ns Carlos!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
sala-de-leitura-no-projeto-encontro.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de maio de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Sala de Leitura, no projeto Encontro Cultural, oportunizou, em seu espaÃ§o, a 
produÃ§Ã£o de textos escritos pelos alunos participantes.

A proposta final Ã© a produÃ§Ã£o de um livro, previamente intitulado "Tesouros 
da Vida". Veja uma pequena, porÃ©m surpreendente amostra dos trabalhos que 
tivemos.
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st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Som de gaita
Desde pequena sempre ficava admirando meu pai tocando sua gaita.Ele sempre 
tocava depois do almoÃ§o na fazenda.Uns anos depois, voltando da escola, vi 
minha casa cheia de bombeiros e polÃ-cia em volta dela.Minha casa estava em 
chamas.Eu entrei em desespero.Depois do fogo ser apagado, fui atÃ© o local onde 
vivia com meu pai e, de repente, vi uma coisa enterrada nas cinzas da casa:o 
instrumento do papai.Comecei a cavar, peguei o objeto e fui para casa de meus 
tios.LÃ¡, contei tudo o que aconteceu para eles.Eu ainda nÃ£o entendo.Pessoas 
falam que ele se suicidou, mas eu nÃ£o acredito, porque ele sempre vivia de bem 
com a vida.A gaita de meu falecido pai era a coisa mais importante pra mim, 
naquele tempo de crianÃ§a.Eu guardava essa gaita numa caixinha linda de 
porcelana.Alguns meses depois eu conheci uma menina que parecia atÃ© um anjinho,
de tÃ£o linda que era.Tempos se passaram e ficamos amigas.AtÃ© pensavam que 
Ã©ramos irmÃ£s, porque Ã©ramos muito apegadas, uma a outra.Eu confiava muito 
nela que decidi contar sobre o meu objeto de valor.Eu, toda vez, como costume de
meu pai, tocava a gaita depois de almoÃ§ar.Percebi que toda vez que tocava a 
gaita, o espÃ-rito de meu pai ficava ao meu lado para me ver tocar.Eu me sinto 
muito feliz por saber que o espÃ-rito dele me visita sempre que toco. Carla 
Katheen (1901)

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
essa-escola-esta-demais-no-dia-19-de.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
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terÃ§a-feira, 31 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Essa escola estÃ¡ DEMAIS! No dia 19 de julho realizamos a "Festa do Amigo" com 
nossos alunos. SÃ³ quem conferiu pode dizer a alegria de todos nesta linda 
festa. Quem nÃ£o veio, confira as fotos que serÃ£o postadas.Agradecemos a todos 
os professores e funcionÃ¡rios que se envolveram.ParabÃ©ns e atÃ© o nosso 
prÃ³ximo evento!

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-escola-esta-muito-orgulhosa-pela.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 31 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa escola estÃ¡ muito orgulhosa pela indicaÃ§Ã£o da 5Âª CREde duas poesias 
para a final do Concurso "Poesia na Escola".

ParabÃ©ns a Beatriz Macedo (aluna) e Vania (funcionÃ¡ria)! VocÃªs jÃ¡ sÃ£o 
VITORIOSAS.

De todos os amigos, funcionÃ¡rios e alunos da Escola Mendes Viana.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossa-sala-de-leitura-esta-muito-feliz.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 31 de julho de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Nossa Sala de Leitura estÃ¡ muito feliz.No2Âº bimestre onÃºmero de livros 
emprestados quase dobrou em relaÃ§Ã£o ao 1Âº bimestre.

Ã‰ a Escola Mendes Viana mudando a histÃ³ria de nossos leitores.

ParabÃ©ns!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossos-alunos-de-8-e-9-anos-estao-muito.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Nossos alunos de 8Âº e 9Âº anos estÃ£o muito envolvidos com a Maratona Ariano 
Suassuna. Esse autor que nos encanta com suas obras.ParabÃ©ns, jovens leitorese 
futuros crÃ-ticos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
que-orgulho-nossa-escola-vai-estar-na.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 20 de agosto de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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Que orgulho! Nossa escola vai estar na ColetÃ¢nea Poesia na escola 2012. 
ParabÃ©ns BEATRIZ MACEDO, da turma 1803! Seu poema foi escolhido entre os 10 
melhores para representar a 5Âª CRE no livro deste ano. E parabÃ©ns a todos os 
que participaram do Concurso na tentativa de representar o nome da nossa Escola.
Todos nÃ³s estamos muito felizes!

 <COMENTÃRIOS>
 ORGULHO TENHO EU DA SUA FUNCIOÃRIA VANIA.PELA SUA DETERMINAÃ‡ÃƒO DE IR ADIANTE 

EM BUSCA DOS SEUS OBJETIVOS.ELA CONQUISTOU MAIS UM,QUE Ã‰ A FACULDADE.
    VANIA,VOCE Ã‰ MEU BEM-10.

     ass: LUIZ TEIXEIRA SANTOS

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-escola-municipal-mendes-viana-esta.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Escola Municipal Mendes Viana estÃ¡ muito feliz pela Visita Guiada Ã  Academia
Brasileira de Letras. Momento emocionante para todos que estiveram neste 
passeio, apÃ³s trabalho realizado na escola, com pesquisa de alguns dos 
Imortais.
"A empolgaÃ§Ã£o deles ao ouvirem sobre o autor que haviam realizado a pesquisa, 
de se sentirem participando da posse dos Imortais, o silÃªncio para poder ouvir 
todas as explicaÃ§Ãµes dadas pelos atores que nos guiavam a cada sala que 
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entrÃ¡vamos... foi muito emocionante". ProfÂª Simone Rufino
"Eu nÃ£o esperava que pudesse ser tÃ£o bom. Gostei de tudo". Samuel Nascimento 
(1902)[FOTO]

Fica, entÃ£o, a dica:Excelente passeio para fazer com nossos alunos.

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
parabens-aos-nossos-leitores-que-no-3.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ParabÃ©ns aos nossos leitores que, no 3Âº bimestre, pegaram um total de 682 
livros.Estamos na reta final. Ã‰ o Ãºltimo bimestre e vamos continuar neste 
pique, pois temos a certeza de que sÃ³ nos melhoramos, a cada livro lido.
A Escola Mendes Viana se orgulha de formar cada vez mais leitores!!!

 <COMENTÃRIOS>
Uhummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,eu Vania estou de feeeerias.Beijos a todos da 
Mendes Viana
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emmendesviana.blogspot.com.br.2013.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
o-ano-letivo-de-2013-ja-vai-comecar-e.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
O ano letivo de 2013 jÃ¡ vai comeÃ§ar e com ele vem toda a alegria de rever 
amigos, professores, funcionÃ¡rios da Escola. Vamos matar as saudades dos 
recreios, dos momentos na Sala de Leitura, espaÃ§o onde temos um passaporte para
viajar nas mais diversas histÃ³rias ali encontradas. E, em homenagem ao 
CentenÃ¡rio de VinÃ-cius de Moraes, neste ano de 2013
A gente nÃ£o faz amigos, reconhece-os.VinÃ-cius de Moraes
Sejam, novamente, muito bem-vindos Ã  Mendes, escola que vÃª em seus alunos 
potencial para serem grandes CidadÃ£os.DireÃ§Ã£o, Professores e todos os 
funcionÃ¡rios

 <COMENTÃRIOS>
Juntos em 2013!!!
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
a-equipe-da-mendes-viana-ja-comeca-o.html

 <TÃTULO>
Escola Municipal Mendes Viana
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
"A alegria nÃ£o chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da
busca. E ensinar e aprender nÃ£o pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e
da alegria".
Paulo Freire<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

A Equipe da Mendes Viana jÃ¡ comeÃ§a o ano de 2013 envolvida em projetos 
voltados para o aprendizado prazeroso de nossos alunos. 
AlÃ©m de outros planos que estÃ£o sendo discutidos, nossos professores FÃ¡bio 
Carvalho (HistÃ³ria), NatÃ¡lia Nascimento (LÃ-ngua Portuguesa/Projeto), Mauro 
Macedo (Artes) jÃ¡ estÃ£o reunidos para uma Aula-Passeio mostrando a um grupo de
alunos o Rio Antigo. Para isto, o projeto envolve, a princÃ-pio, todo um 
trabalho dentro da escola, com VÃ-deos, Fotos, Textos a serem trabalhados, Mapas
traÃ§ando o roteiro que serÃ¡ percorrido... Tudo isso, culminando em um dia de 
Domingo, onde o Grupo, junto a alguns professores, percorrerÃ£o os pontos vistos
durante as aulas.
Ã‰ assim que tentamos resgatar o prazer de estudar.
ParabÃ©ns pela iniciativa e que este projeto seja um sucesso, integrando-se a 
Unidade Escolar, inserido no PPP da escola "Sou Carioca, muito prazer!"

 <COMENTÃRIOS>
ESTA ESCOLA NÃƒO Ã‰ SÃ“ ESCOLA DO CORAÃ‡AO MAS TAMBEM A MELHOR ESCOLA QUE 
CONHECI!! PÃšBLICA NÃƒO SEI SE EXISTIA OUTRA MELHOR TANTO QUANTO AOS DOCENTES 
COMO AOS DISCENTE!! BEM TIVE O PRAZER E ALEGRIA DE SER UM DELES SAUDADES!!A 
ESCOLA QUE EU QUERIA PARA MEUS FILHOS!!ABRAÃ‡OS!!,
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emmoacyrpadilha.blogspot.com.br.2011.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
alunos-da-moacyr-participando-da.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ALUNOS DA MOACYR PARTICIPANDO DA ABERTURA... Posted by Alice Ximenes
15:04, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
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 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
capas-na-abertura-dos-jogos-mundiais.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Capas na abertura dos Jogos Mundiais Posted by Alice Ximenes
18:10, under  |  2 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
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 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
desfile-civico-2010.html
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<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 30 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 DESFILE CÃVICO 2010 Posted by Alice Ximenes

16:38, under  |  1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}
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//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ensaiando-para-abertura-dos-jogos.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
ENSAIANDO PARA A ABERTURA DOS JOGOS MILITARES 2011 Posted by Alice Ximenes
15:30, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
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}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
ensaios-no-colegio-militar.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Ensaios no ColÃ©gio Militar Posted by Alice Ximenes
17:55, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 

Página 2526



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
entrevista-da-prof-erica_25.html

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 25 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Entrevista da ProfÂª Ã‰rica Posted by Alice Ximenes
14:58, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
escoteiros-da-abertura-nos-jogos.html
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Escoteiros da abertura  nos Jogos Mundiais Posted by Alice Ximenes
18:05, under  |  2 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
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 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
jogos-mundiais-militares.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
JOGOS MUNDIAIS MILITARES Posted by Alice Ximenes
14:10, under  |  1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
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}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossos-alunos-fizeram-o-espetaculo.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 NOSSOS ALUNOS FIZERAM  O ESPETÃCULO!!! Posted by Alice Ximenes

16:09, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
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 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
nossos-alunos-montando-pomba-da-paz_7403.html

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 18 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Nossos alunos montando a Pomba da Paz Posted by Alice Ximenes
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17:28, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
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show.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 17 de julho de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
SHOW!!! Posted by Alice Ximenes
16:11, under  |  1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
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 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore-diversas.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DO FOLCLORE - DIVERSAS Posted by Alice Ximenes
14:42, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}
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function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore-diversas_1331.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
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FESTA DO FOLCLORE - DIVERSAS Posted by Alice Ximenes
14:50, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore-diversas_21.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DO FOLCLORE - DIVERSAS Posted by Alice Ximenes
14:45, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
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 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore-diversas_9423.html
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DO FOLCLORE - DIVERSAS Posted by Alice Ximenes
15:02, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}
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//]]>
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore-samba-lele-parte-2.html

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DO FOLCLORE - SAMBA LELÃŠ (PARTE 2) Posted by Alice Ximenes
14:57, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
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    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore-samba-lele.html

<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 22 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DO FOLCLORE - SAMBA LELÃŠ Posted by Alice Ximenes
14:54, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
 [VÃDEO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore-turma-1801.html
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DO FOLCLORE - TURMA 1801 Posted by Alice Ximenes
14:33, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
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 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-do-folclore.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 21 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DO FOLCLORE Posted by Alice Ximenes
15:07, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
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  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
preparando-feira-cultural.html

<DATA DA POSTAGEM>
sÃ¡bado, 24 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Preparando a Feira Cultural Posted by Alice Ximenes
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13:11, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-acelera-tambem-semeia.html

<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 29 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Projeto Acelera tambÃ©m semeia Posted by Alice Ximenes
14:28, under  |  1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
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    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-acelera-vai-ao-planetario.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 25 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
 PROJETO ACELERA  VAI AO PLANETÃRIO Posted by Alice Ximenes

17:16, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
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 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
contacao-de-historias_958.html
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 17 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
CONTAÃ‡ÃƒO DE HISTÃ“RIAS Posted by Alice Ximenes
15:59, under  |  3 comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
projeto-construindo-sonhos-apresenta.html

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 25 de outubro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
PROJETO CONSTRUINDO SONHOS APRESENTA A PEÃ‡A: "O MUNDINHO" Posted by Alice 
Ximenes
15:29, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
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 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
cursos-gratuitos-distancia-para.html

<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 13 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Cursos gratuitos a distÃ¢ncia para servidores. Invista em vocÃª! Posted by 
Helox8
06:54, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
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   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

A Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para 55
cursos de capacitaÃ§Ã£o, na modalidade a distÃ¢ncia, com excelÃªncia de 
conteÃºdo, certificaÃ§Ã£o e total flexibilidade de horÃ¡rios.

A iniciativa visa garantir o desenvolvimento de novas prÃ¡ticas de gestÃ£o do 
conhecimento, com trocas de experiÃªncias e trabalho em equipe, e mobilizar o 
servidor em torno dos programas estratÃ©gicos da Prefeitura, contribuindo para a
melhoria nos processos de gestÃ£o do MunicÃ-pio, voltados para a excelÃªncia dos
serviÃ§os prestados ao cidadÃ£o carioca.

InscriÃ§Ãµes
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Para se inscrever os servidores precisam acessar o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, no endereÃ§o eletrÃ´nico lms.dtcom.com.br, digitar o login (CPF 
completo) e a senha (os quatro Ãºltimos dÃ-gitos do CPF, antes dos dÃ-gitos 
verificadores. Vale lembrar que Ã© fundamental completar todos os campos, 
principalmente o prefixo da matrÃ-cula.

Mais informaÃ§Ãµes poderÃ£o ser obtidas na Coordenadoria de EducaÃ§Ã£o 
Corporativa da SMA
Tels.: 2976-1610 e 2976-3619, ou pelo email: educorporativa.sma@rio.rj.gov.br

 Ãreas de competÃªncia

A empresa envolvida com a Ã©tica;
Aprimorando as habilidades pessoais de comunicaÃ§Ã£o verbal;
Como fazer licitaÃ§Ãµes na modalidade pregÃ£o;
Como realizar apresentaÃ§Ãµes de sucesso;
ComunicaÃ§Ã£o interpessoal;
Controles estratÃ©gicos na Ã¡rea pÃºblica;
Curso de atendimento ao pÃºblico para servidores;
Empreendedorismo para o ServiÃ§o PÃºblico;
Entrevista - AssÃ©dio moral no setor pÃºblico;
Entrevista - Crimes contra a administraÃ§Ã£o pÃºblica;
Entrevista - planejamento estratÃ©gico municipal;
EstratÃ©gia dos lÃ-deres vencedores;
Excel - tÃ³picos sobre a versÃ£o 2007;
Excel II - bÃ¡sico;
Excel II - intermediÃ¡rio;
FunÃ§Ãµes basilares da administraÃ§Ã£o pÃºblica;
Gerenciamento participativo;
GestÃ£o do conhecimento - Fundamentos e prÃ¡ticas na Ã¡rea pÃºblica;
GestÃ£o estratÃ©gica na Ã¡rea pÃºblica;
GestÃ£o PÃºblica baseada em indicadores;
LideranÃ§a;
LideranÃ§a e Ã©tica;
LideranÃ§a estratÃ©gica na Ã¡rea pÃºblica;
O crime da lei de licitaÃ§Ãµes;
Talk-show - LideranÃ§a e formaÃ§Ã£o de equipe;
Trabalho organizacional em equipe;
Word - tÃ³picos sobre a versÃ£o 2007.

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-cultural-na-revista-appai-educar.html
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<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FEIRA CULTURAL NA REVISTA APPAI  EDUCAR Posted by Alice Ximenes
16:39, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}
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//]]>
http://www.appai.org.br/media/projetosimagens/revistaeducar/edicoes/74/#42

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-das-criancas-2011.html

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DAS CRIANÃ‡AS 2011 Posted by Alice Ximenes
10:40, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
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  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-das-criancas-2011_08.html

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DAS CRIANÃ‡AS 2011 Posted by Alice Ximenes
16:42, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
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 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
festa-das-criancas-2011_4481.html

<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 8 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
FESTA DAS CRIANÃ‡AS 2011 Posted by Alice Ximenes
16:43, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
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 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
   } 
  } 
  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
[FOTO]

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
rap-do-andre-turma-1702.html
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>

RAP DO ANDRÃ‰  TURMA 1702 Posted by Alice Ximenes
14:16, under  |  1 comment
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
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 }
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 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
 var summ = summary_noimg;
  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" 
height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
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<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 14 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>
RELEMBRANDO:  AMIZADE Ã‰ TUDO Posted by Alice Ximenes
04:43, under  |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
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 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
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s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); 
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  strx =  s.join(""); 
 }
 chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2; 
 while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++; 
 strx = strx.substring(0,chop-1); 
 return strx+'...'; 
}

function createSummaryAndThumb(pID){
 var div = document.getElementById(pID);
 var imgtag = "";
 var img = div.getElementsByTagName("img");
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  if(img.length>=1) {
  imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 
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Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico: Posted by Helox8
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 mso-style-qformat:yes;
 mso-style-parent:"";
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Transformando Vidas, Resgatando Valores.40 anos de dedicaÃ§Ã£o Ã  comunidade 
dePadre Miguel.
HÃ¡ quatro dÃ©cadas, a Escola Municipal Moacyr Padilha atua no bairro de Padre 
Miguel, prÃ³ximo Ã  comunidade da Vila VintÃ©m. Atendemos, atualmente, cerca de 
580 estudantes na faixa etÃ¡ria de 8 a 15 anos. Contamos com a atuaÃ§Ã£o de 
muitos responsÃ¡veis e sabemos que participamos da vida de muitas famÃ-lias do 
entorno.Nossas atividades sÃ£o planejadas de acordo com nosso Projeto 
PolÃ-tico-PedagÃ³gico, que tem como marco principal o resgate de valores 
sociais, muitas vezes preteridos, devido aos momentos frequentes de violÃªncia e
desmotivaÃ§Ã£o. Acreditamos que, resgatando valores como autoconfianÃ§a, 
perseveranÃ§a, responsabilidade, honestidade, respeito, tolerÃ¢ncia, cidadania, 
justiÃ§a, identidade e fraternidade, estaremos contribuindo para a formaÃ§Ã£o de
um cidadÃ£o crÃ-tico e capaz de participar das transformaÃ§Ãµes sociais.

 [VÃDEO]

--------------------------------------------------------------------------------
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Edital do Enem 2012 Ã© divulgado; inscriÃ§Ãµes comeÃ§am na segunda Posted by 
Helox8
19:37, under Enem |  No comments
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

summary_noimg = 550;
summary_img = 450;
img_thumb_height = 125;
img_thumb_width = 125; 

//<![CDATA[

function removeHtmlTag(strx,chop){ 
 if(strx.indexOf("<")!=-1)
 {
  var s = strx.split("<"); 
  for(var i=0;i<s.length;i++){ 
   if(s[i].indexOf(">")!=-1){ 
    s[i] = 
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnÃ-sio Teixeira (Inep)
publicou na ediÃ§Ã£o desta sexta-feira (25)  do DiÃ¡rio Oficial da UniÃ£o o 
edital com as regras do Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem) de 2012. O exame 
serÃ¡ realizado nos dias 3 e 4 de novembro.

Segundo o Inep, Ã³rgÃ£o que Ã© vinculado ao MEC e responsÃ¡vel pela realizaÃ§Ã£o
do exame, a expectativa Ã© que 6 milhÃµes de pessoas se inscrevam para fazer o 
Enem 2012. Veja abaixo as principais regras sobre a prÃ³xima ediÃ§Ã£o do exame:
CRONOGRAMA DO ENEM 2012InÃ-cio das inscriÃ§Ãµes 28/05 (10h)TÃ©rmino das 
inscriÃ§Ãµes 15/06 (23h59)Pagamento das incriÃ§ÃµesAtÃ© 20/06Taxa de inscriÃ§Ã£o
R$ 35Data das provas 03/11 (13h - 17h30):- ciÃªncias humanas- ciÃªncias da 
natureza04/11 (13h - 18h30):- linguagens- matemÃ¡tica- redaÃ§Ã£oDivulgaÃ§Ã£o do 
gabarito 07/11Resultado individual28/12Fonte: Inep

InscriÃ§Ã£oAs inscriÃ§Ãµes para o Enem serÃ£o abertas Ã s 10h desta 
segunda-feira (28) e poderÃ£o ser feitas atÃ© as 23h59 do dia 15 de junho no 
site do Enem. O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o serÃ¡ de R$ 35. Ela poderÃ¡ ser 
paga via boleto atÃ© 20 de junho. No ato de inscriÃ§Ã£o Ã© emitida uma guia para
ser paga em uma agÃªncia bancÃ¡ria atÃ© o dia 20 de junho.
A isenÃ§Ã£o do pagamento da taxa pode ser feita por meio do sistema de 
inscriÃ§Ã£o e Ã© conferida ao aluno que vai concluir o ensino mÃ©dio em 2012 em 
escola da rede pÃºblica declarada ao Censo Escolar ou a estudantes que se 
declaram membros de famÃ-lia de baixa renda ou em situaÃ§Ã£o de vulnerabilidade 
socioeconÃ´mica. Para isso, deverÃ¡ apresentar documentos que comprovem sua 
condiÃ§Ã£o. Os documentos serÃ£o analisados pelo Inep, que poderÃ¡ negar a 
isenÃ§Ã£o.
No ato de inscriÃ§Ã£o, o candidato deve fornecer o nÃºmero de Cadastro de Pessoa
FÃ-sica (CPF) e o seu nÃºmero do documento de identidade (RG). Estudantes com 
necessidades especiais deverÃ£o informar no ato da inscriÃ§Ã£o sua situaÃ§Ã£o. O
Inep oferece provas diferenciadas, intÃ©rpretes e salas de aula e mobiliÃ¡rios 
acessÃ-veis. Estudantes que estÃ£o internados e recebem aulas dentro do hospital
poderÃ£o realizar a prova no prÃ³prio hospital, desde que indiquem a necessidade
na inscriÃ§Ã£o.
Quem for usar o Enem para obter a certificaÃ§Ã£o de conclusÃ£o do ensino mÃ©dio 
deverÃ¡ indicar uma das instituiÃ§Ãµes certificadoras que estarÃ¡ autorizada a 
receber seus dados cadastrais e resultados. Para receber a certificaÃ§Ã£o, Ã© 
necessÃ¡rio tirar nota mÃ-nima de 450 nas quatro provas e 500 na redaÃ§Ã£o.
O edital indica ainda que cabe ao candidato verificar no sistema do Inep se a 
inscriÃ§Ã£o foi concluÃ-da com sucesso. Que nÃ£o for isento deverÃ¡ acompanhar a
confirmaÃ§Ã£o do pagamento da taxa. O candidato deverÃ¡ guardar nÃºmero da 
inscriÃ§Ã£o e a senha. Elas sÃ£o indispensÃ¡veis para todo o processo do Enem, 
como inscriÃ§Ã£o, realizaÃ§Ã£o da prova, obtenÃ§Ã£o dos resultados e 
participaÃ§Ã£o no Sistema de SeleÃ§Ã£o Unificada (Sisu), que seleciona os alunos
melhores classificados no Enem para vagas em universidades pÃºblicas cadastradas
TambÃ©m serÃ¡ usado nos programas de bolsa de estudos (Prouni) e de 
financiamento estudantil (Fies), entre outros programas do MinistÃ©rio da 
EducaÃ§Ã£o, como o CiÃªncia sem Fronteiras. O Comprovante da InscriÃ§Ã£o estarÃ¡
disponÃ-vel no http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao, site ainda fora do 
ar.
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 ÃREAS DO CONHECIMENTOCiÃªncias humanas e suas tecnologias: histÃ³ria, geografia,
filosofia e sociologiaCiÃªncias da natureza e suas tecnologias: quÃ-mica, 
fÃ-sica e biologiaLinguagens, cÃ³digos e suas tecnologias e redaÃ§Ã£o: lÃ-ngua 
portuguesa, literatura, lÃ-ngua estrangeira (inglÃªs ou espanhol), artes, 
educaÃ§Ã£o fÃ-sica e tecnologias da informaÃ§Ã£o e comunicaÃ§Ã£oMatemÃ¡tica e 
suas tecnologias: matemÃ¡tica

As provasO Enem serÃ¡ realizado nos dias 3 e 4 de novembro. O exame tem quatro 
provas objetivas, cada uma com 45 questÃµes de mÃºltipla escolha e uma 
redaÃ§Ã£o. As provas vÃ£o tratar de quatro Ã¡reas de conhecimento do ensino 
mÃ©dio (veja ao lado).
Para a realizaÃ§Ã£o, das provas o candidato deverÃ¡ usar somente caneta com 
tinta esferogrÃ¡fica preta e feita com material transparente.
As provas terÃ£o inÃ-cio Ã s 13h (horÃ¡rio de BrasÃ-lia). No dia 3 de novembro, 
os candidatos farÃ£o as provas de ciÃªncias humanas e suas tecnologias e de 
ciÃªncias da natureza e suas tecnologias, atÃ© as 17h30. No dia 4 serÃ£o 
realizadas as provas de linguagens, cÃ³digos e suas tecnologias, redaÃ§Ã£o e 
matemÃ¡tica e suas tecnologias, que terminarÃ£o Ã s 18h30. O candidato sÃ³ pode 
entregar o gabarito e deixar a sala apÃ³s duas horas de prova. Para levar o 
caderno de questÃµes, Ã© necessÃ¡rio esperar na sala atÃ© que faltem 30 minutos 
para o fim da prova.
O Inep recomenda que os candidatos cheguem ao local de prova ao meio-dia 
(horÃ¡rio de BrasÃ-lia). Ã‰ obrigatÃ³ria a apresentaÃ§Ã£o de documento de 
identificaÃ§Ã£o original com foto para a realizaÃ§Ã£o das provas. Quem nÃ£o 
tiver o documento deverÃ¡ apresentar boletim de ocorrÃªncia emitido no mÃ¡ximo 
90 dias antes da data da prova e se submeter a uma identificaÃ§Ã£o especial e 
preenchimento de formulÃ¡rio prÃ³prio.
ConferÃªncia dos dadosAntes de iniciar as provas, de acordo com o edital, o 
candidato deverÃ¡ verificar se o seu caderno de questÃµes contÃ©m a quantidade 
de questÃµes indicadas no seu cartÃ£o-resposta e contÃ©m qualquer defeito 
grÃ¡fico que impossibilite a resposta Ã s questÃµes. O estudante deverÃ¡ ler e 
conferir todas as informaÃ§Ãµes registradas no caderno de questÃµes, no 
cartÃ£o-resposta, na folha de redaÃ§Ã£o, na lista de presenÃ§a e demais 
documentos do exame.
Se notar alguma coisa errada, o candidato deverÃ¡ imediatamente comunicar ao 
aplicador de sua sala para que ele tome as providÃªncias cabÃ-veis no momento da
aplicaÃ§Ã£o da prova.
Segundo o edital, a capa do caderno de questÃµes possui informaÃ§Ãµes sobre a 
cor do mesmo e uma frase em destaque, e caberÃ¡ obrigatoriamente ao candidato 
marcar nos cartÃµes-resposta, a opÃ§Ã£o correspondente Ã  cor da capa do caderno
de questÃµes; transcrever nos cartÃµes-resposta a frase apresentada na capa de 
seu caderno de questÃµes. As respostas das provas objetivas e o texto da 
redaÃ§Ã£o do deverÃ£o ser transcritos, com caneta esferogrÃ¡fica de tinta preta 
fabricada em material transparente, nos respectivos cartÃµes-resposta e folha de
redaÃ§Ã£o, que deverÃ£o ser entregues ao aplicador ao terminar o exame.
O que nÃ£o podeO edital proÃ-be ao candidato, sob pena de eliminaÃ§Ã£o, falar 
com outros candidatos, usar lÃ¡pis, lapiseira, borracha, livros, manuais, 
impressos, anotaÃ§Ãµes, Ã³culos escuros, calculadora, agendas eletrÃ´nicas, 
celulares, smartphones, tablets, ipod, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, 
relÃ³gio ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens.
Todos os pertences que nÃ£o sejam a caneta azul de material transparente e o 
documento de identificaÃ§Ã£o deverÃ£o ser guardados em um porta-objetos com 
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lacre, que deverÃ¡ ficar embaixo da carteira do candidato e sÃ³ poderÃ¡ ser 
reaberto apÃ³s a saÃ-da dele da sala de prova.
VEJA AS COMPETÃŠNCIAS DA REDAÃ‡ÃƒOCompetÃªncia I: Demonstrar domÃ-nio da norma 
padrÃ£o da lÃ-ngua escritaCompetÃªncia II: Compreender a proposta de redaÃ§Ã£o e
aplicar conceitos das vÃ¡rias Ã¡reas de conhecimento para desenvolver o tema, 
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.CompetÃªncia 
III: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informaÃ§Ãµes, fatos, 
opiniÃµes e argumentos em defesa de um ponto de vista.CompetÃªncia IV: 
Demonstrar conhecimento dos mecanismos lingÃ¼Ã-sticos necessÃ¡rios para a 
construÃ§Ã£o da argumentaÃ§Ã£o.CompetÃªncia V: Elaborar proposta de 
intervenÃ§Ã£o para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.Fonte: 
Inep

A redaÃ§Ã£oO sistema de correÃ§Ã£o do Enem sofreu mudanÃ§as em 2012. A partir 
deste ano, a redaÃ§Ã£o serÃ¡ corrigida por dois corretores de forma 
independente, sem que um conheÃ§a a nota atribuÃ-da pelo outro. A nota final Ã© 
composta de cinco notas, que avaliam competÃªncias especÃ-ficas do candidato.
A nota final corresponde Ã  mÃ©dia aritmÃ©tica simples das notas atribuÃ-das 
pelos dois corretores. Caso haja discrepÃ¢ncia de 200 pontos ou mais na nota 
final atribuÃ-da pelos corretores (em uma escala de 0 a 1.000), ou de 80 pontos 
ou mais em pelo menos uma das competÃªncias, a redaÃ§Ã£o passarÃ¡ por um 
terceiro corretor, em um mecanismo que o Inep chama de recurso de oficio.
Se a discrepÃ¢ncia persistir, uma banca certificadora composta por trÃªs 
avaliadores examinarÃ¡ a prova. Os candidatos poderÃ£o solicitar vistas da 
correÃ§Ã£o, porÃ©m nÃ£o poderÃ£o pedir a revisÃ£o da nota.
SerÃ¡ atribuÃ-da nota zero Ã  redaÃ§Ã£o: que nÃ£o atender a proposta solicitada 
ou que possua outra estrutura textual que nÃ£o seja a do tipo 
dissertativo-argumentativo; sem texto escrito na folha de redaÃ§Ã£o, que serÃ¡ 
considerada em branco; com atÃ© sete linhas, qualquer que seja o conteÃºdo, que 
configurarÃ¡ texto insuficiente; linhas com cÃ³pia dos textos motivadores 
apresentados no caderno de questÃµes serÃ£o desconsideradas para efeito de 
correÃ§Ã£o e de contagem do mÃ-nimo de linhas; com impropÃ©rios, desenhos e 
outras formas propositais de anulaÃ§Ã£o, que serÃ¡ considerada anulada.
Os resultadosOs gabaritos das provas objetivas serÃ£o divulgados no site 
http://www.inep.gov.br/enem no dia 7 de novembro. Os candidatos poderÃ£o acessar
os resultados individuais do Enem 2011 a partir de 28 de dezembro, mediante 
inserÃ§Ã£o do nÃºmero de inscriÃ§Ã£o e senha ou CPF e senha no endereÃ§o 
eletrÃ´nicohttp://sistemasenem2.inep.gov.br/.
O Inep diz que a utilizaÃ§Ã£o dos resultados individuais do Enem para fins de 
certificaÃ§Ã£o, seleÃ§Ã£o, classificaÃ§Ã£o ou premiaÃ§Ã£o nÃ£o Ã© de 
responsabilidade do Ã³rgÃ£o, mas das entidades Ã s quais os dados serÃ£o 
informados pelo candidato.
O Inep nÃ£o fornecerÃ¡ atestados, certificados ou certidÃµes relativas Ã  
classificaÃ§Ã£o ou nota dos candidatos. De acordo com a portaria publicada no 
DiÃ¡rio Oficial, a inscriÃ§Ã£o do participante implica a aceitaÃ§Ã£o das 
disposiÃ§Ãµes, diretrizes e procedimentos para a ediÃ§Ã£o do Enem contidas no 
edital. Para os adultos submetidos a penas privativas de liberdade e 
adolescentes sob medidas socioeducativas, que incluam privaÃ§Ã£o de liberdade, 
haverÃ¡ um edital para o processo de inscriÃ§Ã£o especÃ-fico.

 [VÃDEO]
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O ministro da EducaÃ§Ã£o, Aloizio Mercadante, apresentou na tarde desta 
quinta-feira (24) as novas regras do Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem) 
2012. As principais mudanÃ§as ocorreram na prova de redaÃ§Ã£o, que terÃ¡ um novo
sistema de correÃ§Ã£o. Segundo o ministro, o MEC decidiu criar filtros mais 
precisos para avaliar a redaÃ§Ã£o. As inscriÃ§Ãµes para o Enem serÃ£o abertas na
segunda-feira (28) e vÃ£o atÃ© o dia 15 de junho. A prova serÃ¡ nos dias 3 e 4 
de novembro. O Enem Ã© utilizado por muitas universidades pÃºblicas para o 
acesso ao ensino superior.
Pelo novo sistema, cada prova serÃ¡ corrigida por dois corretores independentes,
que avaliarÃ£o cinco competÃªncias. Caso as notas dos dois corretores tenha uma 
diferenÃ§a de 200 pontos, a nota final serÃ¡ feita a partir de uma mÃ©dia 
aritmÃ©tica das duas avaliaÃ§Ãµes. AtÃ© o ano passado, a margem de dispersÃ£o 
era de 300 pontos (a nota final do Enem varia de 0 a 1.000).
No entando, se a diferenÃ§a da nota final entre dois avaliadores for maior que 
200 pontos, haverÃ¡ uma terceira correÃ§Ã£o. Se persistir a diferenÃ§a, uma 
banca com outros trÃªs avaliadores vai corrigir a redaÃ§Ã£o. A banca serÃ¡ 
composta de trÃªs avaliadores e coordenada por um professor doutor.
Para executar o novo sistema, Mercadante anunciou o aumento de 40% no quadro de 
avaliadores, de 3.000 para 4.200 a partir deste ano.
VEJA AS COMPETÃŠNCIAS DA REDAÃ‡ÃƒO DO ENEMCompetÃªncia I: Demonstrar domÃ-nio da
norma padrÃ£o da lÃ-ngua escritaCompetÃªncia II: Compreender a proposta de 
redaÃ§Ã£o e aplicar conceitos das vÃ¡rias Ã¡reas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo.CompetÃªncia III: Selecionar, relacionar, organizar e
interpretar informaÃ§Ãµes, fatos, opiniÃµes e argumentos em defesa de um ponto 
de vista.CompetÃªncia IV: Demonstrar conhecimento dos mecanismos lingÃ¼Ã-sticos 
necessÃ¡rios para a construÃ§Ã£o da argumentaÃ§Ã£o.CompetÃªncia V: Elaborar 
proposta de intervenÃ§Ã£o para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos.Fonte: Inep

Cinco competÃªnciasA redaÃ§Ã£o deve cumprir cinco competÃªncias (veja ao lado), 
cada uma vale 200 pontos, para o total mÃ¡ximo de 1.000 pontos. Se em qualquer 
uma das cinco competÃªncias uma discrepÃªncia acima de 80 pontos, um terceiro 
corretor avaliarÃ¡ a prova. O processo jÃ¡ acontecia no ano passado, porÃ©m, a 
partir de 2012, a prova serÃ¡ encaminhada a uma banca certificadora caso, na 
terceira nota, tambÃ©m persista a dispersÃ£o.
De acordo com o ministro, o edital com as novas regras serÃ¡ publicado no 
DiÃ¡rio Oficial da UniÃ£o de sexta-feira (25).
Todas as mudanÃ§as criamos comitÃª cientÃ-fico discutimos intensamente para 
chegar a essas conclusÃµes e estamos bastante preparados para enfrentar este 
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grande desafio para fazer o enem mais seguro e que de tranquilidade para os 
jovens que vao participar desse processo, disse o ministro da EducaÃ§Ã£o, 
Aloizio Mercadante.
CRONOGRAMA DO ENEM 2012PerÃ-odo de inscriÃ§Ãµes28/05 a 15/06/2012Taxa de 
inscriÃ§Ã£oR$ 35Pagamento da taxaAtÃ© 20/06/2012Data das provas3 e 
4/11/2012DivulgaÃ§Ã£o do gabarito7/11/2012Resultado final28/12/2012

Guia da redaÃ§Ã£oMercadante afirmou que o MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o vai 
distribuir a todos os alunos um guia para a redaÃ§Ã£o do Enem, com as regras de 
correÃ§Ã£o e exemplos de redaÃ§Ãµes modelo. Segundo o ministro, o Enem se tornou
uma peÃ§a estruturante do sistema de ensino superior do Brasil, porque na 
realidade ele Ã© o grande instrumento de avaliaÃ§Ã£o do mÃ©rito e desempenho dos
alunos.
Sobre os candidatos terem acesso Ã¡ correÃ§Ã£o da redaÃ§Ã£o, Mercadante destacou
que o MEC firmou um TAC com a JustiÃ§a no final do ano passado e ficou definido 
que os estudantes teriam a acesso. Isso serÃ¡ mantido, o que estamos concluindo 
Ã© a operacionalizaÃ§Ã£o. Ã‰ uma operaÃ§Ã£o complexa fazer com que cada aluno 
que solicite sua redaÃ§Ã£o a receba onde ela deve chegar.
Ele creditou ao Enem o sucesso de programas como o Sistema de SeleÃ§Ã£o 
Unificado (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Programa de 
Financiamento Estudantil (Fies) e o CiÃªncia Sem Fronteiras, que utilizam o 
resultado do exame como principal critÃ©rio de seleÃ§Ã£o dos estudantes.
Esse alunos chegaram pelo mÃ©rito, o acesso foi o Enem, Ã© uma conquista 
republicana, disse Mercadante. Estamos fazendo um refinamento do sistema para 
que a banca esteja sempre pronta a responder pelos casos de discrepÃ¢ncia, disse
Luiz ClÃ¡udio Costa, presidente do Inep.
Segundo Costa, as mudanÃ§as sÃ£o uma busca do Inep por um sistema cada vez mais 
justo para avaliar os candidatos dentro da subjetividade da avaliaÃ§Ã£o de um 
texto.
CertificaÃ§Ã£oA partir desta ediÃ§Ã£o do Enem, os candidatos que fizeram a prova
em busca da certificaÃ§Ã£o do ensino mÃ©dio terÃ£o de ter melhor desempenho. A 
pontuaÃ§Ã£o mÃ-nima necessÃ¡ria subiu de 400 para 450 pontos em cada uma das 
Ã¡reas de conhecimento e 500 pontos na redaÃ§Ã£o.
SeguranÃ§aMercadante destacou um incremento no processo de fiscalizaÃ§Ã£o e 
seguranÃ§a do Enem para evitar problemas como no ano passado, quando questÃµes 
do prÃ©-teste vazaram e apareceram em apostilas de um colÃ©gio de Fortaleza (CE)
onde foram aplicados. Mudamos nossa metodologia para ter mais seguranÃ§a no 
prÃ©-teste, disse o ministro. Temos certeza de que esse risco hoje nÃ£o estÃ¡ 
presente. Fazendo com todo sigilo e todo rigor. Banco de itens Ã© um cofre do 
MEC que tem que ser preservado como cofre. Temos uma metodologia segura e 
rigorosa para nÃ£o termos problemas como no passado.
O ministro disse ainda que os pontos de atenÃ§Ã£o que o MEC deve ter em 
relaÃ§Ã£o Ã  seguranÃ§a do Enem passaram de 1.200 itens para 3.439 itens. 
Praticamente triplicamos o rigor de fiscalizaÃ§Ã£o, avaliou.
Mercadante afirmou que o Brasil estÃ¡ atrasado em relaÃ§Ã£o a exames semelhantes
realizados em paÃ-ses como Estados Unidos, China, Alemanha, FranÃ§a e Reino 
Unido. E que, alÃ©m de estar menos preparado, o Brasil tem como principal 
desafio a gestÃ£o e a logÃ-stica de aplicar uma prova para mais de 5 milhÃµes de
pessoas em todo o territÃ³rio brasileiro (em 2011, o MEC recebeu 5,4 milhÃµes de
inscriÃ§Ãµes).
O MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o decidiu apÃ³s uma polÃªmica judicial, em janeiro 
deste ano, cancelar a primeira ediÃ§Ã£o do Enem de 2012, prevista para abril. 
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Uma portaria de 18 de maio de 2011 havia anunciado que, a partir de 2012, o Enem
seria realizado duas vezes por ano. A mesma portaria havia fixado a data da 
primeira ediÃ§Ã£o do exame para os dias 28 e 29 de abril.Fonte: G1
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 <TÃTULO DA POSTAGEM>
Autor: IÃ§ami Tiba

O saber Ã© essencial, portanto nÃ£o se negocia. O filho tem de estudar e ponto. 
Como vai estudar? AÃ- cabe a possibilidade de conversar e negociar horÃ¡rios, 
etc.A escola Ã© essencial para vida.NÃ£o pode estar sujeita a caprichos 
infantis.

Em ambientes que o estudo tem valor, a cultura Ã© privilegiada, os pais 
valorizam o aprendizado, compram livros revistas interessantes e leem jornal, Ã©
raro a crianÃ§a/adolescente nÃ£o querer estudar...

O melhor estÃ-mulo para aprender Ã© a curiosidade. Pode-se estimular a 
curiosidade do filho perguntando a ele como funciona um brinquedo, as regras de 
um jogo de que ele gosta. A crianÃ§a/adolescente gosta de demonstrar 
conhecimentos, bem como de exibir suas habilidades manuais.

(...)Se a mÃ£e e o pai querem que os filhos saiam bem na escola, Ã© essencial 
que estimulem a crianÃ§a e o adolescente a tirar proveito do estudo na liÃ§Ã£o 
de casa.Uma dica importante Ã© nÃ£o estimular a decoreba, a indigestÃ£o do 
aprendizado, em que o aluno apenas repete a matÃ©ria sem refletir sobre seu 
conteÃºdo. Com isso, ele nÃ£o sabe usar a informaÃ§Ã£o em outros contextos, pois
nÃ£o absorveu como conhecimento.

Em vez de estabelecer horÃ¡rios para crianÃ§a/adolescente estudar ou de 
controlar seu estudo, insisto em que os pais devem pedir a ela/ele que lhes dÃª 
uma aula sobre oque estudou com as prÃ³prias palavras. Se tiver aprendido mesmo,
ela /ele saberÃ¡ transmitir seus conhecimentos.

Em geral, as escolas dÃ£o tarefas de casa que a crianÃ§a/ adolescente pode fazer
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sozinha/o.Quem sabe fazer aprendeu fazendo.

Se o filho sabe estudar, aprendeu estudando.NinguÃ©m pode estudar por ele.

(...)Nas tarefas escolares,ajudar nÃ£o significa fazer pelo filho.Quem tem de 
fazer Ã© a prÃ³pria/crianÃ§a/adolescente.Ela/ele tem dificuldade de pintar? NÃ£o
importa. A pintura ficou feia? Deixe seu filho levar um trabalho ruim para 
escola. Ã‰ desse ponto que comeÃ§a a melhora, pois a prÃ¡tica tambÃ©m ensina. A 
melhora Ã© um excelente estimulo para progredir. E o que ele fez serve de base 
para dar o passo seguinte.

Texto adaptado: livro QUEM AMA EDUCA - Editora Gente, sÃ£o Paulo, 2002
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Lendo para a crianÃ§a AlÃ©m de oferecer horas de entretenimento, um estoque de 
conhecimento e memÃ³rias de histÃ³rias que duram a vida inteira, a leitura ajuda
o seu filho a desenvolver quatro habilidades bÃ¡sicas de raciocÃ-nio: a 
habilidade de prestar atenÃ§Ã£o, uma boa memÃ³ria, a capacidade de resolver 
problemas e a proficiÃªncia na linguagem. A melhor maneira de incentivar o seu 
filho a amar os livros e a leitura Ã© ler em voz alta para ele. Quando se trata 
de leitura, os especialistas recomendam que vocÃª comece a ler para o seu filho 
desde o nascimento e continue nos anos da adolescÃªncia, talvez em seÃ§Ãµes de 
famÃ-lia.
O bebÃª nÃ£o entende as palavras que vocÃª lÃª e, de fato, nem sempre vocÃª 
precisa ler historinhas de crianÃ§as. Um livro sobre educaÃ§Ã£o dos filhos, o 
jornal diÃ¡rio ou um romance sÃ£o igualmente encantadores para o bebÃª, que 
adora o som da sua voz. Se vocÃª adora poesia, leia poesia para o bebÃª e 
continue a ler Ã  medida que a crianÃ§a cresce. Muitas crianÃ§as adoram o ritmo 
e a cadÃªncia da poesia adulta muito antes de poderem entendÃª-la.
Trinta minutos por dia Ã© um tempo razoÃ¡vel para dedicar Ã  leitura para o seu 
filho, provavelmente divididos em poucas seÃ§Ãµes curtas se a crianÃ§a for 
pequena. Qualquer hora do dia Ã© boa para leitura. Muitos pais gostam de 
tornÃ¡-la parte do ritual da hora de dormir; Ã© uma maneira de ajudar a crianÃ§a
a relaxar e a se preparar para um bom sono. De manhÃ£, Ã  mesa do cafÃ©, Ã© 
outra hora favorita para muitos pais e crianÃ§as. O ponto principal Ã© 
aproveitar o tempo da leitura e tornÃ¡-la parte da sua rotina diÃ¡ria. Lendo 
regularmente para o seu filho vocÃª ajuda a desenvolver as habilidades de 
leitura dele e a cultivar o seu amor pelos livros. Nesta pÃ¡gina, damos 
sugestÃµes sobre a leitura para o seu filho: quando e o que ler, onde encontrar 
livros e como evitar alguns "senÃµes" da leitura.
Introduzindo os livros
Milhares de livros infantis estÃ£o disponÃ-veis e muitos dos melhores estÃ£o em 
circulaÃ§Ã£o hÃ¡ anos. Uma maneira de selecionÃ¡-los Ã© pedir sugestÃµes ao 
bibliotecÃ¡rio e pegar o nome do revendedor local que tenha a melhor seleÃ§Ã£o 
de livros infantis. Se vocÃª for sortudo o bastante para ter acesso a uma 
biblioteca universitÃ¡ria que tenha uma coleÃ§Ã£o infantil fora de circulaÃ§Ã£o,
vocÃª poderÃ¡ ler os Ãºltimos e mais populares livros infantis antes de 
comprÃ¡-los. Embora a sua biblioteca local tambÃ©m os tenha, freqÃ¼entemente, 
eles poderÃ£o estar emprestados e indisponÃ-veis.
Os primeiros livros do seu filho devem ter histÃ³rias curtas, vivamente 
ilustradas. Devem ser pequenos o bastante para que o bebÃª possa manuseÃ¡-los e,
de tecido ou papel cartÃ£o, porque as crianÃ§as vÃ£o querer mastigÃ¡-los, 
despedaÃ§Ã¡-los e jogÃ¡-los longe. O seu filho deve ter no mÃ-nimo 2 anos antes 
de comeÃ§ar a cuidar dos livros; atÃ© lÃ¡, ele vai tratÃ¡-los como brinquedos, 
portanto, Ã© preferÃ-vel comprar ediÃ§Ãµes baratas. Certifique-se de que os 
livros que vocÃª compra, atÃ© mesmo para as crianÃ§as mais jovens, sejam bem 
escritos, nÃ£o soem artificiais e sejam bem ilustrados. Do contrÃ¡rio, eles 
entediam vocÃª e o seu filho percebe este sentimento.
Leia de novo - prÃ³ximo aos 2 anos, o seu filho comeÃ§a a apreciar os livros. 
AlÃ©m de comeÃ§ar a tomar cuidado com eles, ele descobre como funcionam e 
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aprende a virar as pÃ¡ginas uma de cada vez. A crianÃ§a dessa idade comeÃ§a a 
memorizar algumas histÃ³rias e cantigas, Ã© capaz de narrar parÃ¡grafos longos 
ou versos inteiros e pode "ler" junto com vocÃª. Ele insiste na leitura do mesmo
livro vÃ¡rias vezes e corrige caso vocÃª nÃ£o a leia direito ou, se vocÃª pula 
uma palavra ou troca um nome.
Conforte-se sabendo que quando vocÃª lÃª essas histÃ³rias vÃ¡rias vezes, estÃ¡ 
preenchendo uma funÃ§Ã£o necessÃ¡ria para o desenvolvimento do seu filho: os 
especialistas dizem que a repetiÃ§Ã£o Ã© um estimulante do interesse e Ã© 
importante para o processo pelo qual as cÃ©lulas do cÃ©rebro fazem conexÃµes. 
Quando as crianÃ§as tÃªm entre 2 e 3 anos, elas apreciam histÃ³rias que envolvam
algum tipo de confronto. Nessa idade, as crianÃ§as tambÃ©m gostam de histÃ³rias 
sobre os feriados e as estaÃ§Ãµes do ano, porque isto ajuda a compreender as 
tradiÃ§Ãµes familiares.
Conte as suas prÃ³prias histÃ³rias - uma maneira de estimular o interesse da 
crianÃ§a pela leitura e complementar o material que vocÃª tem em mÃ£os Ã© 
contar, para ela, as suas prÃ³prias histÃ³rias. Crie uma histÃ³ria longa ou 
curta, de acordo com o tempo disponÃ-vel para contÃ¡-la. Qualquer que seja o 
tema, torne a sua histÃ³ria vÃ-vida: que algo aconteÃ§a no inÃ-cio e que a 
aÃ§Ã£o continue acontecendo. NÃ£o tenha medo de usar palavras que o seu filho 
nÃ£o conheÃ§a, porque escutar palavras novas Ã© um modo de ele expandir o 
vocabulÃ¡rio. Ã‰ legal que a personagem principal lute contra intrusos ferozes, 
mas certifique-se de dar Ã  histÃ³ria um final feliz. AtÃ© que o seu filho fique
mais velho, a justiÃ§a deve prevalecer; o bom deve vencer e o mau deve perder.
Publications International, Ltd., 2006Lendo regularmente para o seu filho, vocÃª
o ajuda a desenvolver as habilidades de leitura e a cultivar o amor pelos 
livrosLivros da biblioteca
Com mais ou menos dois anos, o seu filho provavelmente terÃ¡ dez ou mais livros 
e, Ã© nessa Ã©poca que vocÃª precisa complementar a sua coleÃ§Ã£o com livros da 
biblioteca. De inÃ-cio vocÃª pode achar mais fÃ¡cil e melhor visitar a 
biblioteca sozinho, para poder se demorar escolhendo os livros que mais atendem 
aos interesses e ao nÃ-vel de compreensÃ£o do seu filho. Mas leve a crianÃ§a com
vocÃª de vez em quando; o hÃ¡bito de ir Ã  biblioteca semanalmente ou a cada 
quinze dias Ã© algo que vocÃª pode implantar desde cedo e estimular sempre. 
Continue a escolher alguns dos livros que vocÃª vai ler para o seu filho, mas 
deixe-o escolher alguns, tambÃ©m, mesmo que para vocÃª eles nÃ£o pareÃ§am 
apropriados.
Infelizmente, nem todas as bibliotecas permitem que crianÃ§as que ainda nÃ£o 
estejam em idade escolar tenham cadastro; se a sua permite, ajude o seu filho a 
assinar o dele prÃ³prio. Ter o seu prÃ³prio cartÃ£o da biblioteca Ã© um sinal 
certo de crescimento. Verifique outros privilÃ©gios e serviÃ§os oferecidos pelo 
departamento infantil da biblioteca. Durante os programas de historinhas para 
crianÃ§as (de aproximadamente 30 minutos), os bibliotecÃ¡rios, Ã s vezes, 
entretÃ©m as crianÃ§as com fantoches, jogos e canÃ§Ãµes. As programaÃ§Ãµes 
regulares da hora da historinha e outros programas estÃ£o disponÃ-veis, em 
geral, para crianÃ§as de 2 ou 3 anos. A hora da historinha tambÃ©m oferece uma 
oportunidade para o seu filho interagir com outras crianÃ§as.
Os "senÃµes" da leituraNÃ£o continue a ler um livro se ficar Ã³bvio que o seu 
filho nÃ£o gosta dele.NÃ£o use a leitura como uma recompensa ou como um castigo.
Deve ser uma atividade que vocÃª faz todos os dias, independente de o seu filho 
ter sido um anjinho ou nÃ£o.NÃ£o comece a ler um livro longo quando souber que 
nÃ£o terÃ¡ tempo para terminÃ¡-lo. Todo livro merece uma boa leitura e as 
crianÃ§as nÃ£o estÃ£o preparadas para histÃ³rias continuadas antes dos 4 ou 5 
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anos de idade.
NÃ£o pense que o seu filho deve se sentar quieto ao seu lado ou no seu colo 
enquanto vocÃª lÃª. Uma crianÃ§a ativa pode ser capaz de ouvir melhor enquanto 
pinta ou enfileira bolinhas.Escolhendo os melhores livros para o seu filho
VocÃª vai querer expor o seu filho a uma variedade de livros, mas logo vai 
perceber que ele desenvolve preferÃªncias definidas. Uma crianÃ§a gosta de 
histÃ³rias emocionantes, com personagens da vida real, outra prefere as 
histÃ³rias de fantasia. Ã‰ claro que o gosto muda Ã  medida que a crianÃ§a Ã© 
exposta a diferentes tipos de livros e a diferentes experiÃªncias na vida 
diÃ¡ria. Uma crianÃ§a de 3 anos, por exemplo, que entende perfeitamente a 
diferenÃ§a entre ser desobediente e se comportar bem, durante um tempo aprecia 
os livros sobre crianÃ§as travessas. Se vocÃª estiver esperando um novo bebÃª, a
crianÃ§a em idade prÃ©-escolar vai querer ver uma porÃ§Ã£o de livros sobre como 
nascem os bebÃªs e sobre como Ã© ter um irmÃ£ozinho ou irmÃ£zinha.
Os bibliotecÃ¡rios e os vendedores de livrarias podem levar vocÃª aos livros 
que, virtualmente, todas as crianÃ§as apreciam. Uns sÃ£o lanÃ§amentos, outros 
sÃ£o relativamente novos e alguns sÃ£o tÃ£o antigos que atÃ© os seus pais os 
conheceram quando eram crianÃ§as. Entre estes Ãºltimos, provavelmente alguns dos
seus preferidos, estÃ£o os clÃ¡ssicos contos de fadas, histÃ³rias lindamente 
ilustradas sobre personagens inesquecÃ-veis, como a bruxa perversa que tenta 
cozinhar as crianÃ§as e os dragÃµes que ameaÃ§avam o castelo. Alguns pais 
acreditam que os contos de fadas sÃ£o muito violentos para crianÃ§as de qualquer
idade, mas os bibliotecÃ¡rios e os especialistas em leitura os recomendam para 
crianÃ§as a partir dos 6 anos, que sÃ£o capazes de entender a diferenÃ§a entre 
realidade e fantasia.
NÃ£o hÃ¡ nenhuma revista especificamente para crianÃ§as de 3 anos ou menos, mas 
o seu filho vai achar interessantes as revistas para adultos e os catÃ¡logos que
chegam Ã  sua casa. Olhe-os junto com ele, apontando as figuras de bebÃªs, 
animais, alimentos e brinquedos. Com estas figuras Ã© possÃ-vel fazer livros de 
recortes e, quando a crianÃ§a tiver mais ou menos 3 anos de idade, ela pode 
escolher as figuras e brincar de recortar e colar.
Experimentando histÃ³rias numa idade precoce, a crianÃ§a desenvolve uma 
apreciaÃ§Ã£o duradoura pela magia do mundo escrito. AlÃ©m disso, as crianÃ§as 
adquirem memÃ³ria, concentraÃ§Ã£o, linguagem e habilidade de solucionar 
problemas que vÃ£o ser Ãºteis na escola e em outros lugares. Estimular a 
criatividade tambÃ©m aumenta a habilidade deles de solucionar problemas e, na 
prÃ³xima seÃ§Ã£o, vocÃª vai encontrar diferentes jogos de faz de conta para 
fazer com o seu filho.
Estes dados tÃªm propÃ³sito unicamente informativo. NÃƒO SE PRETENDE DAR 
ORIENTAÃ‡ÃƒO MÃ‰DICA. Os redatores do Consumer Guide, a Publications 
International Ltd., o autor e o editor nÃ£o tÃªm responsabilidade pelas 
possÃ-veis consequÃªncias de qualquer tratamento, procedimento, exercÃ-cio, 
alteraÃ§Ã£o alimentar, aÃ§Ã£o ou aplicaÃ§Ã£o de medicamento que resultem da 
leitura das informaÃ§Ãµes contidas neste informe. A publicaÃ§Ã£o destes dados 
nÃ£o configura prÃ¡tica da medicina. Antes de iniciar qualquer tratamento, o 
leitor deve procurar orientaÃ§Ã£o com seu mÃ©dico ou outro assistente de saÃºde.
Fonte:http://saude.hsw.uol.com.br/como-estimular-a-mente-de-uma-crianca3.htm
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HÃ¡ pessoas cometas e hÃ¡ pessoas estrelas.Os cometas passam, apenas sÃ£o 
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Ã‰ nascer e ter vivido e nÃ£o apenas"EXISTIDO"

Feliz Dia do Amigo!
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O UNICEF, a Secretaria de Direitos Humanos da PresidÃªncia da RepÃºblica e o 
ObservatÃ³rio de Favelas lanÃ§aram na noite do Ãºltimo dia 12 o Guia Municipal 
de PrevenÃ§Ã£o da ViolÃªncia Letal contra Adolescentes e Jovens. O Guia Ã© parte
do Programa de ReduÃ§Ã£o da ViolÃªncia Letal contra Adolescentes e Jovens (PVRL)
e tem o objetivo de proporcionar uma metodologia que oriente os gestores dos 
municÃ-pios brasileiros na elaboraÃ§Ã£o de polÃ-ticas pÃºblicas voltadas para a 
reduÃ§Ã£o da violÃªncia letal contra adolescentes e jovens. Nele sÃ£o 
apresentados os passos necessÃ¡rios para a elaboraÃ§Ã£o de um diagnÃ³stico 
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local, a formulaÃ§Ã£o de uma polÃ-tica de prevenÃ§Ã£o de forma participativa e o
monitoramento e avaliaÃ§Ã£o da polÃ-tica implementada.
As taxas de homicÃ-dio entre jovens e adolescentes no Brasil estÃ£o entre as 
mais altas na AmÃ©rica Latina. Para a coordenadora do Programa de ProteÃ§Ã£o do 
UNICEF no Brasil, Casimira Benge: esta Ã© uma contribuiÃ§Ã£o importantÃ-ssima 
para os municÃ-pios enfrentarem esse desafio. Ela destacou que as mortes entre 
essa populaÃ§Ã£o tÃªm cor, sexo e territÃ³rio. Os dados oficiais demonstram que 
os adolescentes e jovens do sexo masculino e negros sÃ£o as maiores vitimas de 
homicÃ-dio no Brasil. Cada crianÃ§a e cada adolescente tÃªm o direito de crescer
sem violÃªncia. Ã‰ dever do Estado, da sociedade e da famÃ-lia garantir isso, 
concluiu Casimira.
O papel dos municÃ-pios Ã© fundamental para as polÃ-ticas de reduÃ§Ã£o da 
letalidade, tendo em vista que os homicÃ-dios possuem causas e motivaÃ§Ãµes 
diversas e, portanto, necessitam de estratÃ©gias preventivas direcionadas Ã s 
especificidades locais.
O Guia contextualiza o tema da violÃªncia letal contra adolescentes e jovens no 
Brasil e o papel desempenhado pelos municÃ-pios na elaboraÃ§Ã£o de polÃ-ticas 
pÃºblicas preventivas. Sua leitura e utilizaÃ§Ã£o por parte dos gestores locais 
fortalecerÃ¡ a inclusÃ£o dessa temÃ¡tica na agenda municipal e as aÃ§Ãµes 
preventivas que poderÃ£o ser desenvolvidas no Ã¢mbito local.
O lanÃ§amento foi realizado na Cidade dos Direitos, no Centro de ConvenÃ§Ãµes 
Ulysses GuimarÃ£es, em BrasÃ-lia, onde ocorre a 9Âª ConferÃªncia Nacional dos 
Direitos da CrianÃ§a e do Adolescente - e contou com a participaÃ§Ã£o de 
Casimira Benge, coordenadora do Programa de ProteÃ§Ã£o do UNICEF no Brasil; 
Raquel Willadino, do ObservatÃ³rio de Favelas; Ignacio Cano, coordenador do 
LaboratÃ³rio de AnÃ¡lise da ViolÃªncia da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (LAV-Uerj); e Carmen Oliveira, SecretÃ¡ria Nacional de PromoÃ§Ã£o dos 
Direitos da CrianÃ§a e do Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da 
PresidÃªncia da RepÃºblica.
FaÃ§a o download do Guia Municipal de PrevenÃ§Ã£o da ViolÃªncia Letal contra 
Adolescentes e Jovens na biblioteca do UNICEF
Fonte: UNICEF
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Por Karina Toledo

da AgÃªncia Fapesp

Vivenciar a experiÃªncia da educaÃ§Ã£o inclusiva na prÃ©-escola pode promover a 
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abertura em relaÃ§Ã£o ao diferente e evitar o preconceito de forma duradoura, 
aponta uma pesquisa feita no Instituto de Psicologia da Universidade de SÃ£o 
Paulo (USP).
A pesquisa qualitativa foi feita com seis alunos com idades entre 7 e 16 anos 
egressos de uma creche pÃºblica com caracterÃ-sticas inclusivas e ambiente 
diversificado. AlÃ©m de crianÃ§as com deficiÃªncia, a instituiÃ§Ã£o situada na 
cidade de SÃ£o Paulo atende alunos de diferentes classes sociais e etnias.
A ideia era entrevistar esses alunos, agora no ensino fundamental e em escolas 
diferentes, para avaliar se a experiÃªncia da educaÃ§Ã£o inclusiva prÃ©-escolar 
teve impacto em suas atitudes e valores, contou Marie Claire Sekkel, 
coordenadora da pesquisa que teve apoio da FAPESP.
Segundo Sekkel, a investigaÃ§Ã£o teve como base diversas teorias da psicologia 
que apontam as experiÃªncias vividas na infÃ¢ncia como fundamentais para definir
as caracterÃ-sticas mais marcantes do carÃ¡ter de uma pessoa.
Todos os entrevistados demonstraram uma abertura para se relacionar com pessoas 
significativamente diferentes em suas novas escolas. Nesse conceito estÃ£o 
incluÃ-das nÃ£o apenas deficiÃªncias fÃ-sicas e intelectuais, mas tambÃ©m 
orientaÃ§Ã£o sexual, religiÃ£o, etnia, classe social e demais questÃµes que 
caracterizam o diferente, disse.
TambÃ©m foi possÃ-vel observar pelas entrevistas que os estudantes percebem 
claramente as situaÃ§Ãµes que fogem da norma, mas nÃ£o as veem como algo 
negativo. Eles nÃ£o tÃªm a ideia preconcebida de que uma pessoa com 
deficiÃªncia, por exemplo, Ã© triste ou insatisfeita. Percebemos nos relatos uma
relaÃ§Ã£o de respeito, contou Sekkel.
Os entrevistados tambÃ©m demonstraram agir de forma diferenciada no ambiente 
escolar. Enquanto a maioria das pessoas se cala diante de uma cena de 
discriminaÃ§Ã£o ou agressÃ£o, eles se preocupam e alguns interferem na tentativa
de ajudar. Isso mostra que a formaÃ§Ã£o foi capaz de criar uma consciÃªncia 
suficientemente forte para desencadear tambÃ©m aÃ§Ãµes e compromissos, disse.
Essa abertura para com o diferente, de acordo com a pesquisadora, manteve-se 
independentemente dos valores familiares. HÃ¡ algo comum na educaÃ§Ã£o dessas 
crianÃ§as para o qual a escola exerce forte determinaÃ§Ã£o. Isso mostra o 
potencial das instituiÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o na formaÃ§Ã£o desses alunos, disse.
Sekkel pretende agora investigar tambÃ©m o impacto dessa experiÃªncia 
prÃ©-escolar inclusiva nos pais dos alunos. A fase prÃ©-escolar Ã© quando os 
pais estÃ£o mais prÃ³ximos da crianÃ§a e da escola. EntÃ£o tudo o que acontece 
com os alunos acaba influenciando a vida familiar, disse.
Fonte: AgÃªncia Fapesp
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4 xÃ-caras de farinha1 1/2 xÃ-cara de sal2 xÃ-caras de Ã¡guacorante 
alimentÃ-cioMisture a farinha e o sal. Adicione a Ã¡gua lentamente. Amasse 
durante 10 minutos (cubra suas mÃ£os com Ã³leo vegetal para protegÃª-las do 
sal). Separe em porÃ§Ãµes e adicione o corante. Guarde na geladeira em potes 
hermÃ©ticos.
Passe Ã³leo nas mÃ£os do seu filho toda vez que ele usar a argila. ApÃ³s 24h, as
esculturas de argila de farinha estarÃ£o secas e o seu filho poderÃ¡ pintÃ¡-las.
Receita de argila de bicarbonato de sÃ³dio e farinha de milho2 xÃ-caras de 
bicarbonato de sÃ³dio1 xÃ-cara de farinha de milho1 1/4 xÃ-cara de Ã¡gua 
geladacorante alimentÃ-cioMisture o bicarbonato de sÃ³dio e a farinha de milho. 
Adicione a Ã¡gua lentamente. Leve ao fogo mÃ©dio por 6 minutos, mexendo sempre. 
Espalhe numa assadeira para esfriar, cobrindo com um pano Ãºmido para manter a 
argila hidratada. Amasse durante 10 minutos. Divida em porÃ§Ãµes pequenas e 
adicione o corante. Guarde em potes hermÃ©ticos.
Receita de pintura a dedo
Misture 1/4 de xÃ-cara de goma para engomar roupas com duas gotas de corante 
alimentÃ-cio ou uma colher de chÃ¡ de tÃªmpera em pÃ³.
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Ser pai ou ser mÃ£e Ã© a tarefa mais difÃ-cil que os seres humanos tÃªm a 
desempenhar. Pais pessoas, diferentemente dos animais, nÃ£o sabem como ser 
pais.Muitos de nÃ³s lutam do princÃ-pio ao fim. Kari Meninger
Todas as famÃ-lias enfrentam conflitos com seus filhos, e o mesmo acontece na 
escola. Buscar alternativas para a boa resoluÃ§Ã£o deles Ã© imprescindÃ-vel Ã¡ 
formaÃ§Ã£o destes educandos. As maneiras como pais e educadores intervirÃ£o em 
tais situaÃ§Ãµes tÃªm grande relevÃ¢ncia e importÃ¢ncia na construÃ§Ã£o da 
personalidade deles. 
A adolescÃªncia Ã© uma fase do desenvolvimento humano termina por pais e 
professores. Mas especialmente os genitores costumam vivenciar essa transiÃ§Ã£o 
dos filhos da infÃ¢ncia para o mundo adulto com grande angÃºstia e incerteza. 
Pensa-se que boa parte desses sentimentos seja legÃ-tima pelo fato de que os 
pais sabem bem que seus filhos jamais voltarÃ£o a ser crianÃ§as e que essa 
passagem para o mundo adulto Ã© definitiva. A adolescÃªncia representa esse 
momento, quando os filhos comeÃ§am a crescer e a se julgar donos de si mesmos; 
quando discordam de todas as opiniÃµes e orientaÃ§Ãµes dadas pelos adultos; 
quando se expÃµem com facilidade social, entre outros comportamentos tÃ-picos da
impulsividade adolescente. 
 Cabe a escola e a famÃ-lia propiciar oportunidade para: _ Tomar consciÃªncia 
dessas dificuldades e refletir sobre maneiras de agir diante de situaÃ§Ãµes que 
aparecem diariamente entre os adolescentes. _ Discutir sobre assuntos comuns Ã s
outras famÃ-lias, refletindo e construindo argumentos coerentes. _ Incentivar o 
diÃ¡logo entre pais, entre pais e adolescentes, e entre e escola.NÃ£o existe 
fÃ³rmula, precisamos buscar uma soluÃ§Ã£o que seja de comum acordo para ambos - 
Escola e famÃ-lia - Ã© um modo pertinente de conduzir a resoluÃ§Ã£o de conflitos
com o jovem. 
(Texto adaptado - DinÃ¢micas para ReuniÃ£o de pais )
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Como saber a hora de dizer sim e a hora de dizer nÃ£o? Aliais, perguntam-se, 
aflitos, muitos pais, hÃ¡, de acordo com essas novas teorias, realmente uma hora
de dizer nÃ£o? Negar alguma coisa para os filhos parece um crime, um verdadeiro 
pecado atualmente, ou, no mÃ-nimo, um ato autoritÃ¡rio, um modelo antiquado de 
educar. 
Muitos pais ficam com dificuldades ao tentarem colocar em prÃ¡tica aquelas 
ideias tÃ£o lindas que tinham em mente ao iniciarem o longo e delicado caminho 
da formaÃ§Ã£o das novas geraÃ§Ãµes: comigo vai ser tudo diferente; . nÃ£o vou 
ser igual aos meus pais em nada... afirmam, convictos. Cheios de boas 
intenÃ§Ãµes lÃ¡ vÃ£o eles e ... de repente, as coisas deixam de ser tÃ£o simples
e fÃ¡ceis. Ao contrÃ¡rio. O dia a dia parece se tornar muito, mas muito 
complicado mesmo. AÃ- meu Deus, o que fazer?
Onde foi que eu errei? Perguntam - se, desesperados, os pais. Afinal, conversam 
, explicam, nÃ£o agridem, nÃ£o impÃµem, nÃ£o batem , nÃ£o castigam... e no fim, 
a vida estÃ¡ virando um verdadeiro inferno, quanto mais fazem , mais os filhos 
querem que se faÃ§a, jÃ¡ nÃ£o sabem mais o que dizer, como agir, estÃ£o 
desesperados! Um belo dia, percebem se, admirados, a dizer no meu tempo nÃ£o era
assim, aquela frase odiÃ¡vel que ouviram tantas vezes e agora, quem diria, eles 
prÃ³prios a estÃ£o dizendo, e o que Ã© pior, resolveram virar a mesa, estÃ£o 
castigando os filhos, berrando, se descabelando, irritados, perdidos...
Parece o fim do mundo! Parece. Mas, felizmente, nÃ£o Ã©.
 Ã‰ fundamental acreditar que dar limites aos filhos Ã© iniciar o processo de 
compreensÃ£o e apreensÃ£o do outro. NinguÃ©m pode respeitar seus semelhantes se 
nÃ£o aprender quais sÃ£o os seus limites - e isso inclui compreender que nem 
sempre se pode fazer tudo que se deseja na vida. Ã‰ necessÃ¡rio que a crianÃ§a 
interiorize a ideia de que poderÃ¡ fazer muitas, milhares, a maioria das coisas 
que deseja - mas nem tudo e nem sempre. Essa diferenÃ§a pode parecer sutil, mas 
Ã© fundamental. Entre satisfazer o prÃ³prio desejo e pensar no direito do outro,
muitos tendem a preferir satisfazer o prÃ³prio desejo, ainda que por vezes, 
prejudique alguÃ©m. 
 E nÃ³s os pais, queremos muito ver nossos filhos crescendo no rumo da 
felicidade, nÃ£o queremos? EntÃ£o temos de ajudÃ¡-los nisso.  Porque ninguÃ©m, 
ao vir ao mundo, sabe o que Ã© certo e o que Ã© errado. O ser humano, ao nascer,
nÃ£o tem ainda Ã©tica definida. E somos nÃ³s especialmente nÃ³s, os pais, que 
temos esta tarefa fundamental e espetacular - passar para as novas geraÃ§Ãµes 
esses conceitos tÃ£o importantes e que conferem ao homem sua humanidade. 
EntÃ£o, se estamos todos de acordo, mÃ£os Ã  obra! Vai valer a pena!
 Trechos do livro, Limites sem trauma, de TÃ¢nia Zagury
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 Feliz dia das crianÃ§a aos alunos desse escola.

Entre a inocÃªncia da infÃ¢ncia e a compostura da maturidade,hÃ¡ uma deliciosa 
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criatura chamada crianÃ§a. Embora se apresentem em tamanho, pesos e cores 
sortidos, todas as crianÃ§as tem o mesmo credo: aproveitar cada minuto de todas 
as horas de todos os dias e protestar ruidosamente ( pois o barulho Ã© sua 
Ãºnica arma ) quando seu Ãºltimo minuto Ã© decretado e os adultos os empacotam e
os colocam na cama. CrianÃ§as sÃ£o encontradas em toda parte: em cima de, 
embaixo de, dentro de, subindo em, balanÃ§ando-se no, correndo em volta de, 
pulando para... As mÃ£es as adoram, irmÃ£os e irmÃ£s mais velhos as suportam, 
adultos as ignoram, o cÃ©u as protege. Uma crianÃ§a Ã© a verdade com o rosto 
sujo, a beleza com um corte no dedo, a sabedoria com um chiclete no cabelo, a 
esperanÃ§a do futuro com uma rÃ£ no bolso. Quando vocÃª estÃ¡ ocupado, uma 
crianÃ§a Ã© uma conversa fiada, intrometida e amolante. Quando vocÃª deseja que 
ela causa boa impressÃ£o, seu cÃ©rebro vira geleia ou ela se transforma numa 
criatura sÃ¡dica e selvagem empenhada em destruir o mundo ao seu redor. Uma 
crianÃ§a Ã© um ser hÃ-brido: o apetite de um cavalo, a energia de uma bomba 
atÃ´mica de bolso, a curiosidade de um gato, os pulmÃµes de um ditador, a 
imaginaÃ§Ã£o de um Julio Verne, o retraimento de uma violeta, o entusiasmo de um
bombeiro e quando se mete a fazer alguma coisa Ã© como se tivesse cinco 
polegares em cada mÃ£o. Gosta de sorvete, canivete, serrote, pedaÃ§os de pau, 
bichos grandes, dos pais, sÃ¡bados, domingos e feriados e mangueiras d Ã¡gua. 
NÃ£o Ã© partidÃ¡ria do catecismo, escola, livros sem figuras, liÃ§Ãµes de 
mÃºsica, colarinhos, barbeiros, agasalhos, adultos e "hora de dormir". NinguÃ©m 
se levanta tÃ£o cedo , nem chega tÃ£o tarde para o jantar. NinguÃ©m se diverte 
tanto com Ã¡rvores, cachorros e mosquitos. NinguÃ©m Ã© capaz de colocar num sÃ³ 
bolso: um canivete enferrujado, uma maÃ§Ã£ comida pela metade, um metro e meio 
de barbante, um saco plÃ¡stico, dois chicletes, trÃªs moedas, um estilingue e 
fragmentos de substÃ¢ncia ignorada. Uma crianÃ§a Ã© uma criatura mÃ¡gica; vocÃª 
pode mantÃª-la fora de seu escritÃ³rio, mas nÃ£o pode expulsÃ¡-la de seu 
coraÃ§Ã£o. Pode pÃ´-la fora da sala de visitas, mas nÃ£o pode tirÃ¡-la de sua 
mente. Queira ou nÃ£o, ela Ã© seu captor, seu dono, seu patrÃ£o, um nanico, um 
saco de encrencas. Mas, quando, Ã  noite vocÃª chega em casa com suas 
esperanÃ§as e seus sonhos reduzidos a pedaÃ§os, ela possui a magia de soldÃ¡-los
num segundo, pronunciando duas simples palavras: "alÃ´ papai, alÃ´ mamÃ£e"....
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Professora Maria Alice, Professora VÃ¢nia e ProfessoraMÃ¡rcia
essa Ã© uma singela homenagem a vocÃªs que fazem toda a diferenÃ§a! E a todos os
educadores(a) do Mundo .

Ser Educador(a)...
Ã‰ sentir a emoÃ§Ã£o do primeiro dia de aula, a cada inÃ-cio de ano,
Como se fosse o principio de sua trajetÃ³ria...
Ã‰ reconhecer no olhar do(a) seu (sua) aluno (a) a grandeza e o potencial que 
ele (a)possui sem ainda que ele (a) mesmo (a) tenha descoberto esse segredo...
Ã‰ ensinar e aprender, Ã© construir e reconstruir, Ã© dar significado e 
ressignificar o presente, revisitar o passado, na perspectiva de projetar a 
esperanÃ§a no futuro das prÃ³ximas geraÃ§Ãµes...
Ã‰empoderar - se de um valor sublime, que sÃ³ o (a) educador (a) possui nas suas
mÃ£os, a possibilidade de viver e ensinar valores perenes para Ã queles(as) que 
Deus o (a) confiou...
ParabÃ©ns Educadores (as) pela Grande MissÃ£o!
Autor: Maria Ester Homem Machado
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Deixar a turma no computador, sem objetivo.
Todos sabem que o uso das tecnologias da informaÃ§Ã£o e da comunicaÃ§Ã£o (TIC) 
deve estar presente nas prÃ¡ticas educacionais. Mas Ã© importante deixar claro 
que a simples presenÃ§a das TIC na sala de aula nÃ£o Ã© suficiente. O professor 
pode atÃ© ensinar o aluno a manejar os meios tecnolÃ³gicos, mas o trabalho 
precisa ir alÃ©m da digitaÃ§Ã£o de textos ou de uma busca aleatÃ³ria na 
internet. SÃ£o os contextos de uso, os objetivos perseguidos e os usos efetivos 
que docentes e estudantes fazem dessas tecnologias que vÃ£o determinar a 
eficÃ¡cia das atividades. Em uma sociedade da informaÃ§Ã£o, o papel da 
EducaÃ§Ã£o Ã© ajudar o aluno a organizar e atribuir sentido Ã s referÃªncias que
encontra. Ã‰ preciso ensinar nÃ£o sÃ³ a procurar mas tambÃ©m a selecionar e 
interpretar dados de diversas fontes para construir o conhecimento. O docente 
deve atuar como facilitador, como guia do trabalho da classe, que sustente, 
oriente e ofereÃ§a os auxÃ-lios adequados. Lembre-se de que as ferramentas 
tecnolÃ³gicas devem estar a serviÃ§o de uma proposta pedagÃ³gica - com 
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conteÃºdos e objetivos claros.
Para saber mais acesse http://novaescola.org.br/tecnologia.

FONTE: Revista Nov Escola, Setembro/2012, p. 30.

Fonte:http://tecnologias-aula.blogspot.com.br
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Novas competÃªncias para ensinar.

"CompetÃªncia Ã© a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 
(saberes, capacidades, informaÃ§Ãµes, etc) para solucionar uma sÃ©rie de 
situaÃ§Ãµes". (PERRENOUD, 2000)
As 10 novas competÃªncias para ensinar:

1) Organizar e dirigir situaÃ§Ãµes de aprendizagem;
2) Administrar a progressÃ£o das aprendizagens;
3) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciaÃ§Ã£o;
4) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;
5) Trabalhar em equipe;
6) Participar da administraÃ§Ã£o escolar;
7) Informar e envolver os pais;
8) Utilizar novas tecnologias;
9) Enfrentar os deveres e os dilemas Ã©ticos da profissÃ£o;
10) Administrar a prÃ³pria formaÃ§Ã£o.

Fonte:http://tecnologias-aula.blogspot.com.br
 [VÃDEO]
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O professor tem um papel muito importante neste novo cenÃ¡rio. AlÃ©m de ser 
muitas vezes um modelo para seu aluno, o professor tem um contato direto na 
formaÃ§Ã£o do mesmo. Portanto, tem uma responsabilidade que se compara com 
poucos. Mas Ã© importante que tenha consciÃªncia da necessidade de sua 
adequaÃ§Ã£o a esta nova realidade, para que possa aumentar a sua proximidade com
os educandos.

Utilizar ou nÃ£o os meios tecnolÃ³gicos como apoio pedagÃ³gico, nÃ£o Ã© mais 
passÃ-vel de discussÃ£o, mas a sua forma de utilizaÃ§Ã£o com certeza sempre o 
serÃ¡. O professor precisa se atualizar, sob pena de ser atropelado pelo tempo e
pelas novas tecnologias, que, na verdade, jamais superarÃ£o o mestre, a 
relaÃ§Ã£o professor-aluno, gerando entÃ£o um verdadeiro vazio, um precipÃ-cio 
que jÃ¡ estamos vivenciando na falta de referÃªncias e valores dos jovens 
online.

Mas o que o professor tem a ver com as questÃµes legais da tecnologia?

A questÃ£o legal tem a ver com qualquer cidadÃ£o que faÃ§a uso das tecnologias, 
nÃ£o apenas do professor, do aluno ou do gestor, mas sim do indivÃ-duo enquanto 
membro da sociedade. Mas o professor, nÃ£o pode esquecer de seu compromisso com 
a educaÃ§Ã£o. Portanto, tem o dever de estar atento Ã  nossa legislaÃ§Ã£o e 
orientar a seus alunos para que percorram o caminho certo nesta jornada, tirando
uma dÃºvida em sala de aula sobre infraÃ§Ã£o de direito autoral, sobre uso de 
imagem, sobre privacidade, sobre spam, sobre o limite entre a brincadeira, a 
piada e a difamaÃ§Ã£o em dimensÃ£o global, pois Ã© isso que a Internet 
representa.

O que o professor pode fazer?

O professor pode e deve estar atento Ã s novidades tecnolÃ³gicas bem como aos 
riscos e novos meios de fraude e atos ilÃ-citos. Desta forma terÃ¡ conhecimento 
suficiente para abordar tais questÃµes em sala de aula.

Veja abaixo algumas dicas:

* Leve a questÃ£o Ã  direÃ§Ã£o da instituiÃ§Ã£o;

* Pense em estratÃ©gias que abordem as questÃµes legais dentro de conteÃºdos jÃ¡
programados;
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* Explique para seus alunos o que sÃ£o direitos autorais;

* Ensine-os a fazer uso de referÃªncia em suas situaÃ§Ãµes;

* Mostre a Lei de Direitos Autorais;

* Mostre o CÃ³digo Penal e a existÃªncia de algumas tipificaÃ§Ãµes como o crime 
de infraÃ§Ã£o de direito autoral, e outros, comuns como calÃºnia, injÃºria e 
difamaÃ§Ã£o.

Fonte: http://tecnociencia.com.br
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Este Ã© mais um relato de case sobre como prÃ¡ticas obsoletas tendem a resistir 
em ambientes onde os novos paradigmas de aprendizagem introduzidos pelo uso das 
TICs nÃ£o sÃ£o bem compreendidos pelos educadores e sobre como e porque isso 
deve ser mudado.

A situaÃ§Ã£o em questÃ£o deu-se na escola do meu filho, que agora cursa a quarta
sÃ©rie de nove anos (antiga terceira sÃ©rie). A escola Ã© uma escola particular 
de uma cidade mÃ©dia do interior paulista que atende a um pÃºblico das classes C
e D (classe mÃ©dia e mÃ©dia baixa) e todas as sÃ©ries, do Maternal ao Ensino 
MÃ©dio, incluindo alguns Cursos TÃ©cnicos. Ã‰ uma escola grande e tradicional, 
porÃ©m bem cuidada e com uma boa qualidade de ensino comparada Ã  mÃ©dia das 
escolas paulistas.

Embora a escola seja tradicional e nÃ£o tenha nenhum enfoque significativo no 
uso pedagÃ³gico das TICs, como muitas outras, ela oferece algumas aulas na sala 
de informÃ¡tica, mas sÃ£o raros os professores que utilizam as TICs de forma 
significativa em suas prÃ¡ticas ou com seus alunos e a escola nÃ£o oferece 
suporte para esse uso em sala de aula. Assim, o perfil pedagÃ³gico dos 
professores e de suas aulas Ã© o perfil tradicional de uso da lousa e do giz 
como suas principais ferramentas tecnolÃ³gicas.

Este case trata da forma truncada e superficial como a pesquisa na Internet Ã© 
vista pelo corpo docente (e pela escola) e sobre como Ã© possÃ-vel propor 
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mudanÃ§as nessas concepÃ§Ãµes a fim de se mudarem tambÃ©m algumas prÃ¡ticas 
pedagÃ³gicas que visem promover uma melhor adequaÃ§Ã£o da escola Ã  realidade do
aluno atual.

Papiro antigo. Podemos copiÃ¡-lo na Ã-ntegra sem que, no entanto, saibamos o 
significado de nenhuma de suas palavras.

Resumidamente, o problema discutido aqui pode ser descrito como se segue: A 
professora da quarta sÃ©rie de nove anos, em reuniÃ£o de inÃ-cio de ano, anuncia
que durante o ano serÃ£o solicitadas algumas pesquisas aos alunos e que estes 
devem devolver suas produÃ§Ãµes em papel, com textos copiados Ã  mÃ£o. A 
justificativa para tal proposta Ã© que os alunos tendem a copiar e colar 
integralmente os textos que encontram na Internet.

Embora essa metodologia possa parecer que faÃ§a algum sentido e sua 
justificativa pareÃ§a ser bem intencionada, e assim foi compreendida pela quase 
totalidade dos pais presentes Ã  reuniÃ£o, veremos a seguir que esse tipo de 
atividade de pesquisa escolar, onde se usa a Internet como uma das fontes de 
informaÃ§Ã£o, nÃ£o condiz com a metodologia proposta (cÃ³pia Ã  mÃ£o e 
apresentaÃ§Ã£o em papel) e que, essa metodologia de cÃ³pias Ã  mÃ£o nÃ£o apenas 
Ã© obsoleta como tambÃ©m Ã© sensivelmente prejudicial Ã  aprendizagem dos 
alunos.

O problema da pesquisa escolar na Internet

JÃ¡ dispomos de milhares de publicaÃ§Ãµes, livros, artigos e papers tratando do 
uso da Internet como ferramenta de pesquisa e Ã© um consenso entre educadores 
que utilizam as TICs que a Internet Ã©, sem dÃºvida, a maior fonte de pesquisa 
disponÃ-vel de forma acessÃ-vel aos alunos. Portanto, nÃ£o pretendo focar aqui 
na utilidade da Internet como fonte de pesquisa, o que estou dando como fato 
concreto, e sim nas mudanÃ§as do percurso de aprendizagem dos alunos ao 
utilizarem a Internet como meio de obtenÃ§Ã£o de informaÃ§Ãµes e na necessidade 
de compreender essas mudanÃ§as para ensinar melhor e permitir que o aluno 
aprenda mais.

Toda pesquisa Ã©, em sua essÃªncia, uma coleta de informaÃ§Ãµes a partir das 
quais se podem produzir resultados variados, que vÃ£o desde o uso imediato da 
informaÃ§Ã£o coletada atÃ© a produÃ§Ã£o de novas informaÃ§Ãµes e novos 
conhecimentos a partir da anÃ¡lise, desconstruÃ§Ã£o e reconstruÃ§Ã£o dos 
conhecimentos obtidos com a pesquisa.

A pesquisa escolar, quando voltada aos alunos do Ensino BÃ¡sico e, em especial, 
aos alunos do Ensino Fundamental, visa objetivos bastante amplos, dos quais, 
para efeitos ilustrativos, relaciono apenas dez objetivos gerais e mais cinco 
relativos ao uso das TICs:

desenvolver atitudes autÃ´nomas de busca de informaÃ§Ãµes;
desenvolver a habilidade de usar diferentes meios de pesquisa (livros, revistas,
entrevistas, experimentaÃ§Ãµes, Internet, CDROMs e muitas outras fontes);
desenvolver a habilidade de leitura e interpretaÃ§Ã£o de textos;
expandir o universo textual do aluno, colocando-o diante de diferentes formas de
linguagem (textos com diversas formas de linguagem, figuras, grÃ¡ficos, 
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ilustraÃ§Ãµes, imagens, filmes, etc.);
desenvolver a capacidade de anÃ¡lise e sÃ-ntese das informaÃ§Ãµes (respeitado o 
nÃ-vel de desenvolvimento cognitivo da sÃ©rie e faixa etÃ¡ria do aluno);
desenvolver habilidades artÃ-sticas relativas Ã  apresentaÃ§Ã£o grÃ¡fica dos 
trabalhos de pesquisa produzidos, fazendo-se uso de imagens e ilustraÃ§Ãµes 
diversas, bem como de programas e instrumentos de produÃ§Ã£o artÃ-stica;
desenvolver a habilidade de escrita, reescrita e produÃ§Ã£o textual;
desenvolver habilidades de comunicaÃ§Ã£o ao apresentar os resultados da 
pesquisa;
desenvolver habilidades de trabalho colaborativo (pesquisando-se em grupos e 
contando com apoio de adultos);
trabalhar questÃµes de Ã©tica e cidadania relativas Ã  propriedade intelectual;
desenvolver habilidades no uso das TICs (computadores, Internet, gravadores, 
filmadoras e outras tecnologias de pesquisa, armazenamento de informaÃ§Ãµes, 
tratamento de textos e imagens, etc.);
desenvolver habilidades de pesquisa usando-se bancos de dados nÃ£o classificados
(uso da Internet);
desenvolver habilidades de comunicaÃ§Ã£o digital (produzir textos, 
apresentaÃ§Ãµes, filmes e outros materiais em mÃ-dias digitais, trocar 
informaÃ§Ãµes e colaborar por meios digitais);
desenvolver habilidades de publicaÃ§Ã£o digital (publicar em blogs, comunidades,
galerias de imagens, etc.);
desenvolver habilidades de integraÃ§Ã£o de diferentes mÃ-dias (uso de 
multimÃ-dia: texto,som e imagem).

Continue lendo esta matÃ©ria em 
http://professordigital.wordpress.com/2010/01/31/pesquisa-escolar-na-internet-ct
rlc-ctrlv-versus-copia-manuscrita/

Fonte: http://tecnologias-aula.blogspot.com.br
 [VÃDEO]
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 div.innerHTML = summary;
}

//]]>
Por LÃ-dia Uarte

(Imagem: kaktus2536/Fotolia) Um dos maiores questionamentos que surgem na 
cabeÃ§a de um vestibulando Ã©: Qual serÃ¡ o tema da redaÃ§Ã£o deste ano? 

Para podermos responder com 100% de certeza a essa questÃ£o, no mÃ-nimo 
deverÃ-amos ter superpoderes, mas como sabemos que isso nÃ£o Ã© possÃ-vel e nÃ£o
irÃ¡ adiantar nada pensarmos nisso, vamos listar aqui alguns temas possÃ-veis de
serem escolhidos. Temas esses que estÃ£o em alta, ou seja, estÃ£o sendo muito 
divulgados nos meios de comunicaÃ§Ã£o. Veja a lista a seguir e acesse os 
hiperlinks para saber mais  sobre o assunto. 
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EleiÃ§Ãµes Municipais e CorrupÃ§Ã£o  (principalmente com relaÃ§Ã£o ao julgamento
do mensalÃ£o); 
Energia sustentÃ¡vel (Por esse ser o ano da energia sustentÃ¡vel, o mundo estÃ¡ 
atento a tudo que diz respeito ao assunto); 
Energia Nuclear; 
Tecnologia; 
Crise EconÃ´mica Mundial; 
30 anos da Guerra das Malvinas; 

 Primavera Ãrabe

Fonte:http://www.educacaoadventista.org.br

 [VÃDEO]
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//]]>
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
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height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
  summ = summary_img;
 }
 

 var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + 
'</div>';
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Institucional
AÃ§Ãµes e programas
Auditorias
ConvÃªnios
Despesas
LicitaÃ§Ãµes e contratos
Servidores
Perguntas frequentes
Sobre a Lei de Acesso Ã  InformaÃ§Ã£o
ServiÃ§o de InformaÃ§Ã£o ao CidadÃ£o - SIC

Esta seÃ§Ã£o reÃºne e divulga, de forma espontÃ¢nea, informaÃ§Ãµes da FundaÃ§Ã£o
Oswaldo Cruz que sÃ£o de interesse coletivo ou geral com o objetivo de facilitar
o acesso Ã  informaÃ§Ã£o pÃºblica, conforme determina a Lei de Acesso Ã  
InformaÃ§Ã£o (Lei 12.527, de 18/11/2011), regulamentada em 16 de maio de 2012 
pelo Decreto nÂº 7.724.

A Lei de Acesso Ã  InformaÃ§Ã£o estabelece que todos os Ã³rgÃ£os e entidades 
pÃºblicas devem divulgar, independentemente de solicitaÃ§Ã£o, informaÃ§Ãµes de 
interesse geral ou coletivo - salvo aquelas cuja confidencialidade esteja 
prevista no texto legal -, reconhecendo a informaÃ§Ã£o sob a guarda do Estado 
como um bem pÃºblico. Sendo assim, a Lei de Acesso Ã  InformaÃ§Ã£o fortalece a 
participaÃ§Ã£o dos cidadÃ£os na tomada de decisÃµes que os afeta e, com isso, se
firma como ferramenta de consolidaÃ§Ã£o da democracia. InformaÃ§Ãµes sigilosas 
devem estar devidamente justificadas e classificadas de acordo com situaÃ§Ãµes 
nas quais se fundamenta: nos casos de proteÃ§Ã£o de seguranÃ§a da sociedade, do 
Estado e informaÃ§Ãµes pessoais.

Em cumprimento Ã  Lei, a FundaÃ§Ã£o Oswaldo Cruz disponibiliza em seu Portal na 
internet informaÃ§Ãµes classificadas como TransparÃªncia Ativa. As informaÃ§Ãµes
nÃ£o disponÃ-veis on-line sÃ£o classificadas como TransparÃªncia Passiva e 
dependem de solicitaÃ§Ã£o. Neste caso, o cidadÃ£o poderÃ¡ utilizar o ServiÃ§o de
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InformaÃ§Ã£o ao CidadÃ£o (SIC), criado para esta finalidade.

Autoridade responsÃ¡vel pelo monitoramento da aplicaÃ§Ã£o da Lei de Acesso Ã  
InformaÃ§Ã£o:
NÃ-sia Trindade Lima
Vice-presidente de Ensino, InformaÃ§Ã£o e ComunicaÃ§Ã£o da Fiocruz
E-mail: vpeic@fiocruz.br
Telefone: (21) 3885-1659

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/acesso-%C3%A0-informa%C3%A7%C3%A3o
 [VÃDEO]
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E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 16 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

NOSSA ESCOLA

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]

A escola conta atualmente com 1101 alunos, sendo 390 de 1Âº segmento, 563 de 2Âº
segmento, 120 em turmas de projeto e 28 em classes especiais. 

Página 2633



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
formando-2009-uma-homenagem.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
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Formandos 2009 - Uma homenagem

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
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Esta foi a primeira turma de formandos da Escola ...

[FOTO]
Deixaram saudades e lembranÃ§as maravilhosas.Quem sabe nÃ£o conseguimos marcar 
um encontro e reunir todo mundo.

 <COMENTÃRIOS>
Fiquei muito honrado de ser o professor homenageado desta turma! Foi um 
excelente trabalho realizado! Fico muito orgulhoso!!! Elton Barreto
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E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 13 de maio de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Pedra de Guaratiba

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]

Bairro bucÃ³lico da Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, localizado a 70 Km 
do Centro da cidade (Av. Presidente Vargas).

[FOTO]
Num passado recente o bairro se destacou por ser grande produtor de pescado, 
hoje a atividade pesqueira declinou devido a grande poluiÃ§Ã£o que vitimiza a 
baÃ-a de Sepetiba, destacam-se no bairro a FundaÃ§Ã£o Xuxa Meneghel e a Igreja 
Nossa Senhora do Desterro, de 1626, sendo a terceira igreja mais antiga da 
cidade, construÃ-da a beira do mar e tombada pelo IPHAN.
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 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 24 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

1Âª Festa Nordestina

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No dia 19/08 realizamos nossa1Âª Festa Nordestina. A festa foi a culminÃ¢ncia do
projetorealizado desde o inÃ-cio do ano, e contou com a participaÃ§Ã£o de todos 
os alunos e professores,teve como objetivos principais resgatar e promover a 
cultura nordestina.

A festa marcou, tambÃ©m, o primeiroevento (de muitos)organizado pela nova 
coordenadora pedagÃ³gica Michele Freitas.

OS PREPARATIVOS
[FOTO]
Prof Ana Claudia e suas "ajudantes"
[FOTO]
Profs Ana ValÃ©ria e FÃ¡tima
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[FOTO]
Profs Tatiana e Teresa

[FOTO]
Um dos cartazes da festa...

[FOTO]
E o artista e prof Rafael Carneiro

NO COMEÃ‡O, SÃ“ OLHANDOE ADMIRANDO OS TRABALHOS

[FOTO]

[FOTO]
Prof Rosangela
[FOTO]
Prof Regina e Renata
[FOTO]
Cordel em xilogravuras
[FOTO]
o mural do cangaÃ§o

 ADEUS TIMIDEZ ! JÃ ESTAVAM TODOS BRINCANDO E ...
[FOTO]
Prof Paulo 

[FOTO]
e as brincadeiras
DANÃ‡ANDO.[FOTO]
As turmas das prof Rita e Adriana

 E AÃ, CRIANÃ‡AS, VALEU ?

[FOTO]
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E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A galera da flauta

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]
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Muitos trabalhos ...
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 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
terÃ§a-feira, 2 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Quem foi a professora Myrthes Wenzel ?

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

 Myrthes de Luca Wenzel

Primeira SecretÃ¡ria de EducaÃ§Ã£o e Cultura do Estado do Rio de Janeiro

Iniciou nomagistÃ©rio, lecionando ensino religioso, convocada por D. HÃ©lder 
CÃ¢mara, na segunda metade da dÃ©cada de trinta

Fundadora da FundaÃ§Ã£o Centro Educacional de NiterÃ³i

Inspetora Federal de Ensino

Autora de livros didÃ¡ticos 
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Professora com vasta experiÃªncia em educaÃ§Ã£o

ResponsÃ¡vel pela criaÃ§Ã£o do LaboratÃ³rio de CurrÃ-culos, responsÃ¡vel pela 
implantaÃ§Ã£o de escolas experimentais.

VÃ-deo em homenagem a Dona Myrthes nos 50 anos do Centro Educacional de 
 NiterÃ³i.[VÃDEO]

www.youtube.com/watch?v=XGT4q_CsEAQ
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 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Uma aula muito especial...

[FOTO]
Iniciando a caminhada no Pier

[FOTO]
o pessoal foi se reunindo e 
[FOTO]
recebendo as orientaÃ§Ãµes do Prof Claudenir
[FOTO]

[FOTO]
A natureza tem tantas coisas para nos ensinar.
[FOTO]
Os olhos atento da Profa. Jacira

[FOTO]
a marÃ© estava baixa
[FOTO]
os pÃ¡ssaros estavam aproveitando
[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]

[FOTO]
Os professores AndrÃ© e Claudenir
[FOTO]

[FOTO]
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 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 14 de agosto de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

 VEM AÃ

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
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[FOTO]
OlimpÃ-adaBrasileira de MatemÃ¡tica OBMEP 2011

Na quarta-feira (17/08) todos os alunos de segundo segmento estarÃ£o realizando 
a prova da olimpÃ-ada brasileira de matemÃ¡tica (OBMEP 2011). A prova quejÃ¡ Ã© 
umatradiÃ§Ã£o na escola Ã© realizada desde a inauguraÃ§Ã£o. 
Com muito orgulho, tivemos alguns alunos premiados com menÃ§Ã£o honrosa (RJ) em 
ediÃ§Ãµes anteriores
2010NÃ-vel 1 - Matheus Cabral Pinheiro
NÃ-vel 2 - Iago Ferreira Caldas
2009NÃ-vel 1 - Marianna Lima Branco
2008NÃ-vel 1 - Julia Sales Ledo Otero

[FOTO]
A Festa Nordestina
Na sexta-feira (19/08) acontecerÃ¡ a primeira Festa Nordestina em nossa escola. 
Com o intuito de valorizar e resgatar a cultura nordestina, a festa contarÃ¡ com
comidas, mÃºsicas e danÃ§as tÃ-picas, brincadeiras, assim como a coroaÃ§Ã£o do 
Rei e da Rainha do cangaÃ§o.
COMPAREÃ‡AM.
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as-entrevistas-e-as-entrevistadoras.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

As entrevistadoras e as entrevistas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
A partir da prÃ³xima quarta-feira, comeÃ§aremos a postar entrevistas semanais 
com pessoas da nossa comunidade escolar.
As entrevistas e as fotos serÃ£o feitas pelas alunas Andreza Alves do Nascimento
e Yasmin Ribeiro dos Santos da turma 8901.

[FOTO]
Yasmin e Andreza
Com o intuito de garantir a postagem semanal, definimos o seguinte cronograma de
trabalho:
5Âªou 6Âª feiras- escolha do entrevistado eelaboraÃ§Ã£o das perguntas.2Âª ou 3Âª
feiras - realizaÃ§Ã£o da entrevista e das fotos.4Âª feira -preparaÃ§Ã£o e 
postagem no blog.
A primeira entrevista serÃ¡ postada nesta quarta-feira (dia 14/09) e a 
entrevistada serÃ¡a diretora Marcia Camargo.
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 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 7 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Classificados para a segunda fase da OBMEP 2011

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]

A estatÃ-sticada OBMEP
NÃºmeros de Inscritos

Total: 564 alunos
NÃ-vel 1 (6o e 7o anos): 338NÃ-vel 2 (8o e 9o anos): 226
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Compareceram

Total:495 alunos
NÃ-vel 1 (6o e 7o anos): 301
NÃ-vel 2 (8o e 9o anos): 194

Classificados para a segunda fase

NÃ-vel 1: 17 classificados

Breno Santos Nascimento

Felipe Francelino GonÃ§alves

Layssa SalomÃ£o Gomes da Silva

Lucas Pires Santiago

Jairo Farias da Silva

Mayara GuimarÃ£es Esteves dos Santos

Lucas Martins da Silva Marques

Sandra Gabrielle Pinheiro de Lacerda

Arineudo Fernandes Silva

Millena da Silva

Francisco Samuel

Maria Isabel Ferreira

Matheus Marques Duarte

Michele Saraiva Nunes

Sthefany Lopes Ferreira

Leonardo da ConceiÃ§Ã£o Cesar

Ellen Bernardo da Silva

NÃ-vel 2: 12 classificados
Renan Henrique Baltar de SouzaAlan Pereira da SilvaRafael de Carvalho 
GarciaPaulo Rangel da Silva JuniorMayara do Nascimento SantosRenan Rosas 
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LeitÃ£oCarlos Augusto PortugalMarcelo dos Santos FilhoPatrick da Silva 
CamposMatheus Lopes de Souza Pinto
Joana Larissa Pereira BarrosThamires Lima de Pontes
PARABÃ‰NS PARA TODOS OS ALUNOS QUE REALIZARAM A PROVA COM EMPENHO E SERIEDADE 
!!!
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 <TÃTULO>

E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
segunda-feira, 12 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolas da Pedra esbanjam alegria no dia do Desfile CÃ-vico.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
No Ãºltimo dia 06 de setembro aconteceu o Desfile CÃ-vico das escolas e 
agremiaÃ§Ãµesda regiÃ£o deGuaratiba. Momento de expressar e exercer o nosso 
patriotismo, o desfile marca tambÃ©m um momento de rever amigos, alunos e 
ex-alunos. Ou seja, Ã© um dia de festa e de confraternizaÃ§Ã£o! As escolas 
desfilam trazendo nas blusas dos professores e em faixas, mensagens ligadas ao 
Projeto PolÃ-tico PedagÃ³gico (PPP) e temas trabalhados durante o ano. A Myrthes
foi a dÃ©cima nona a desfilar.
O desfile contou tambÃ©m com a presenÃ§a de representantes da 10Âª Coordenadoria
Regional de EducaÃ§Ã£o (CRE). Nosso especial agradecimento a professora Marcia 
Sant'Anna que prestigiou o desfile.

[FOTO]
Wanderson, Samarae Aline do GrÃªmio Estudantil

[FOTO]
Somos todos especiais

[FOTO]
A diretora Marcia Camargo, a coordenadora Michele e pelotÃ£o da bandeira.
.[FOTO]
As mÃ£es da Myrthes, Jaqueline, Naila e Heloisa e quem somos todos muito gratos.
[FOTO]
"Nenhum de nÃ³s Ã© tÃ£o bom quanto, ...

[FOTO]
todos nÃ³s juntos."
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Nossa camisa de 2011:

[FOTO]
Na frente: OperaÃ§Ã£o Respeito ao Professor EU APOIO.

[FOTO]
AtrÃ¡s: Contra o Preconceito (aos Nordestinos)

[FOTO]
Detalhe do desenho da parte de trÃ¡s, criado pelo prof Rafael Carneiro.
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<POSTAGEM>
entrevistada-da-semana-marcia-camargo.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 14 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entrevistada da Semana: Marcia Camargo

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
A diretora Marcia Camargo na sala de leitura.

Qual o seu nome completo ?
Resposta: Marcia Camargo dos Santos Barbosa.

Qual a sua idade ?
Resposta: 46 anos.

Quantos filhos vocÃª tem ?
Resposta: Dois.

Qual o seu time ?
Resposta: Flamengo.

VocÃª gosta de ser diretora ?
Resposta: Gosto sim, sÃ³ que Ã© muito cansativo.

VocÃª queria seguir esta profissÃ£o ?
Resposta: Sim, sempre quis ser professora.

HÃ¡quanto tempo vocÃª trabalha na escola ?
Resposta: HÃ¡ 3 anos.

Como Ã© o seu dia-a-dia na escola ?
Resposta: Chego cedo para resolver muitas coisas na escola.

O que vocÃª acha do acelera 3 ?Resposta: Um projeto muito legal, uma 
oportunidade Ãºnica para cada aluno.
Qual a frase da sua vida ?Resposta: RecomeÃ§ar sempre, nÃ£o importa como ou 
quando. Sempre.
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<POSTAGEM>
entrevistada-da-semana-michele-maria.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 21 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Entrevistada da Semana: Michele Maria
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
Michele ocupada no inÃ-cio da entrevista.

Qual o seu nome completo ?
Resposta: Michele Freitas Maria.

Qual a sua idade ?
Resposta:30 anos.
[FOTO]
Michele e a aluna Andreza (entrevistadora)
VocÃª Ã© casada ou solteira ?
Resposta: Casada.

Quantos filhos vocÃª tem ?
Resposta: Um, de 11 anos.

Qual Ã© o seu trabalho na escola Myrthes ?
Resposta: Coordenadora PedagÃ³gica.

VocÃª gosta de ser coordenadora ?
Resposta: Gosto sim.

HÃ¡ quanto tempo vocÃª trabalha na escola ?
Resposta: HÃ¡ 3 anos.

O que vocÃª acha dos alunos da escola e do acelera 3 ?
Resposta: SÃ£o lindos e divertidos (risos).

Como Ã© o seu dia-a-dia na escola Myrthes ?
Resposta: Muito agitado mas Ã© legal.

VocÃª gosta de fazer o que quando nÃ£o estÃ¡ na escola ?
Resposta: Adoro ficar sentada, vendo televisÃ£o e comendo pipoca.

VocÃª gosta de leitura ?
Resposta: Sim.
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Que tipo de livro ?
Resposta: Romance.

VocÃª gosta de bichinho ?
Resposta: Sim.

VocÃª tem algum ?
Resposta: Tenho dois gatos, sÃ£o como filhos: Vitoria e Marcelinho.

Quais sÃ£o seus objetivos ?
Resposta: O que vai ser sempre, atÃ© eu morrer: Buscar minha felicidade a cada 
dia.

Qual o maior sonho ?
Resposta: Ser feliz, amar e ser amada sempre.

VocÃª gosta de danÃ§ar ?
Resposta: Adoro! Menos sertanejo. (risos)

Qual a frase da sua vida ?
Resposta: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.

O que vocÃª achou da reportagem ?
Ã“timaaaa ! (risos)

Deixe um recado para o Blog...
Resposta: Busquem os seus sonhos.
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<POSTAGEM>
feira-de-saude.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de setembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira de SaÃºde

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Aconteceu no Ãºltimo dia 27/08 mais uma Feira de SaÃºde, organizada pelo Lyons 
Clube.

[FOTO]
Faixa fixada na frente da escola

Foram oferecidos a comunidadevÃ¡rios atendimentos, tais com acuidade visual, 
testedeglicose, mediÃ§Ã£o de pressÃ£o, etc todosgratuitos.

[FOTO]
Aguardando atendimento.
[FOTO]
Atendimento feito pela enfermeira.
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apuracao.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 27 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A apuraÃ§Ã£o.
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
ManhÃ£ de sÃ¡bado ....11:30 h, momentos finais da consulta a comunidade para 
escolha dos novos diretores.
Ainda em tempo para uma Ãºltima participaÃ§Ã£o...

[FOTO]
Ãšltima responsÃ¡vel a manifestar seu voto, na presenÃ§a da comissÃ£o eleitoral 
e do representante da CRE.Chegou a hora !!! 
Hora de sabermos quem serÃ£o nossos gestores e lÃ-deres pelos prÃ³ximos 3 anos. 
Estamos escrevendo mais um capÃ-tulo da histÃ³ria da nossa escola.

[FOTO]
Abertura da urna...

[FOTO]
acompanhada pelo representante da CRE.

Todas as atenÃ§Ãµes estavam voltadas para os votos

[FOTO]
791 votos vÃ¡lidos

Foi iniciada, entÃ£o, a apuraÃ§Ã£o

[FOTO]
Os votos foram lidos pelo prof AndrÃ© ...
[FOTO]
Separados econtados pela D Maria e pelo Prof Claudenir
[FOTO]
e anotados 
[FOTO]
pelo Rodrigo.

Aospoucos, a eleiÃ§Ã£o foise definindo.
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[FOTO]

Encerrada a apuraÃ§Ã£o, chegamos achapa vencedora, RenovaÃ§Ã£o.

[FOTO]
Ana ValÃ©ria e Angelina, com Amanda (fiscal) e Rodrigo.

[FOTO]
Com a comissÃ£o e o representante da CRE e

[FOTO]
com Inaldete (mÃ£e de aluno) e seus filhos
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[FOTO]
com a responsÃ¡vel por este humilde blog, Ana Paula.

Estatistica da EleiÃ§Ã£o

Total de votos vÃ¡lidos - 791

Chapa Paze Progresso - 331 (41,8 %)

Chapa RenovaÃ§Ã£o - 424 (53,6 %)

Brancos - 6 (0,8%)

Nulos - 30 (3,8%)
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<POSTAGEM>
comunidade-vai-as-urnas.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 24 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

A comunidade vai Ã s urnas.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

Ã‰ hora de manifestarmos o nosso desejo. Ã‰ hora de irmos Ã s urnas ! Ã‰ um 
direito e um dever de todos. NÃ£o deixem de votar.

A votaÃ§Ã£o estÃ¡ bem organizada e conta com a participaÃ§Ã£o de todos os 
envolvidos.

AcomissÃ£o eleitoral

[FOTO]
Claudenir (professor) e a Sheila (responsÃ¡vel)
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[FOTO]
RosÃ¢ngela (professora)

ACRE

[FOTO]
Representante da Assessoria 10a CRE

Os ResponsÃ¡veis

[FOTO]
Maria da ConceiÃ§Ã£o (funcionÃ¡ria)e um responsÃ¡vel
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Os Professores

[FOTO]
Professor AndrÃ©

[FOTO]
Professora Rita

Os Alunos

[FOTO]

[FOTO]
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<POSTAGEM>
escolha-dos-proximos-diretores.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quarta-feira, 23 de novembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Escolha dos novos Diretores.

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Estamos no perÃ-odo de consulta Ã  comunidade escolar para a escolha dos 
prÃ³ximos diretores (geral e adjunto), que exercerÃ£o a funÃ§Ã£o no perÃ-odode 
janeiro de 2012a dezembro de 2014. Por ser a Myrthes umaescola nova, inaugurada 
em 2006,esta Ã© a segunda vez que nÃ³s iremosÃ s urnas para fazer a escolha de 
diretor. Desta vez, no entanto, a eleiÃ§Ã£o estÃ¡ sendo um pouco diferente, pois
na primeira, no final de 2008, tÃ-nhamos apenas uma chapa, desta vez temos duas.

[FOTO]
Chapa RenovaÃ§Ã£o
[FOTO]
Chapa Paz e Progresso
Chapa RenovaÃ§Ã£o, formada pelas professoras Ana ValÃ©ria Lasneau (dir)e 
Angelina Baroni (esq).
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Chapa Paz e Progresso, formada pelas professoras Marcia Camargo (dir) e Jacira 
(esq).
O perÃ-odo destinado a campanha eleitoralterminou no dia 21/11, conforme 
previsto no calendÃ¡rio oficial, mas entendemos que INFORMARÃ© umas das 
funÃ§Ãµes do Blog da escola. Pensando desta forma, organizamos uma postagem onde
as chapas candidatas tivessem oportunidade de divulgarsuas opiniÃµes e ideias. 
Para que as oportunidades fossem as mesmas, foram feitas trÃªs perguntas para 
cada chapa (perguntas iguais para as duas) e foi solicitado que deixassem uma 
mensagem para a comunidade escolar. 
Esperamosassim estar contribuindopara a escolha consciente do nosso prÃ³ximo 
diretor.

[FOTO]
CHAPA RENOVAÃ‡ÃƒO
ANA VALÃ‰RIA LUIZ LASNEAU - PEDAGOGIA/ BACHARELADO EM ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E 
SUPERVISÃƒO MARIA ANGELINA BARONI FONSECA - PSICOLOGIA

1 - O QUE VOCÃŠS ACHAM DA ESCOLA HOJE?
 A ESCOLA HOJE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE CONSERVAÃ‡ÃƒO PRECÃRIA, POUCOS PROJETOS 

FORAM DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO. Ã‰ UMA ESCOLA DE GRANDE POTENCIAL, COM BOA 
 COMUNIDADE, BONS PROFESSORES E FUNCIONÃRIOS, PRECISA DE MAIOR ATENÃ‡ÃƒO E 

COMPROMETIMENTO PARA SE TORNAR UMA GRANDE ESCOLA.[FOTO]

2 - POR QUE VOCÃŠS QUEREM SER DIRETORAS?
PARA QUE POSSAMOS TER A OPORTUNIDADE DE RENOVAR E REESTRUTURAR MUDANÃ‡AS 
SIGNIFICATIVAS QUE REALMENTE FAÃ‡AM A DIFERENÃ‡A NA PERSPECTIVA DE UMA ESCOLA 

 MELHOR, MAIS PARTICIPATIVA, DEMOCRÃTICA E Ã‰TICA.
3 - QUAIS SÃƒO SEUS PLANOS PARA O FUTURO DA ESCOLA, SE VOCÃŠS FOREM ELEITAS?

 - REESTRUTURAR E CONSERVAR TODOS OS ESPAÃ‡OS FÃSICOS DO PRÃ‰DIO.- ATUAR DE FORMA
 PARTICIPATIVA E DEMOCRÃTICA.- DESENVOLVER PROJETOS QUE ENVOLVAM TODA A 

COMUNIDADE ESCOLAR, CONTEMPLANDO TODAS AS DISCIPLINAS DE MANEIRA INTEGRADA E 
PARTICIPATIVA.- TER SEMPRE ABERTO UM CANAL DE COMUNICAÃ‡ÃƒO COM TODOS AQUELES 
QUE NELA ATUAM.- DAR INCENTIVO E APOIO PARA TORNARMOS A ESCOLA MAIS VERDE E 

 ARBORIZADA.- REATIVAR A SALA DE INFORMÃTICA, A SALA DE LEITURA E O 
 AUDITÃ“RIO.ENVOLVER OS RESPONSÃVEIS PARA QUE ESTEJAM MAIS PRESENTES NA VIDA 

ESCOLAR DE SEUS FILHOS.-MELHORAR SIGNIFICATIVAMENTE O DESEMPENHO ESCOLAR DE 
NOSSOS ALUNOS COM EDUCAÃ‡ÃƒO DE QUALIDADE.- ENVOLVER E VALORIZAR O CORPO DOCENTE
INCENTIVANDO TRABALHOS E PROJETOS POR ELES DESENVOLVIDOS.ENFIM, TRABALHAR 
SÃ‰RIO, COM Ã‰TICA E COMPROMETIMENTO PARA UMA ESCOLA MELHOR.

DEIXEM UMA MENSAGEM PARAA COMUNIDADE ESCOLAR:

  AGORA Ã‰ TEMPO DE RENOVAÃ‡ÃƒO, DE NOVAS ESPERANÃ‡AS. Ã‰ POSSÃVEL IR EM 
 DIREÃ‡ÃƒO Ã€ LUZ. Ã‰ POSSÃVEL IR EM DIREÃ‡ÃƒO Ã€ UMA NOVA PRIMAVERA CHEIA DE LUZ

E DE NOVOS HORIZONTES. ( PHIL BOESMAMS)
RENOVAÃ‡ÃƒO Ã‰ VIDA EM MOVIMENTO E EDUCAÃ‡ÃƒO Ã‰ O MOVIMENTO DA VIDA NA BUSCA DO
CONHECIMENTO. RENOVE EM BUSCA DA ALEGRIA, DA SABEDORIA E SEJA FELIZ!
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CHAPA PAZ E PROGRESSO[FOTO]

Marcia Camargo dos Santos Barbosa - Curso Superior em AdministraÃ§Ã£o Escolar
Jacira - Cursando Superior emGestÃ£o Escolar

1 - O QUE VOCÃŠS ACHAM DA ESCOLA HOJE?

A escola apresenta um perfil de desenvolvimento, embora ainda tenha muitos 
entraves a serem vencidos, principalmente quanto ao aspecto fÃ-sico. O grupo de 
profissionais Ã© muito bom e os alunos tem um potencial que precisa ser 
explorado e desenvolvido.

2 - POR QUE VOCÃŠS QUEREM SER DIRETORAS?

Porque quero partticipar ativamente do sucesso da escola, que tem tudo para 
apresentar um excelente resultado. Quero ter a oportunidade de realizar um 
trabalho dinÃ¢mico e criativo e ver o desenvolvimento de uma escola de qualidade
para a comunidade.

[FOTO]
3 - QUAIS SÃƒO SEUS PLANOS PARA O FUTURO DA ESCOLA, SE VOCÃŠS FOREM ELEITAS?- 
Melhoria na qualidade pedagÃ³gica oferecida aos alunos,atravÃ©s deProjetos 
culturais que visem o desenvolvimento pleno, a criatividade, e a melhoria do 
ensino. Odesenvolvimento de Monitorias com os prÃ³prios alunos, para ajudar 
noReforÃ§o escolar.
- Busca de parcerias na comunidade escolar, com o objetivo deoferecer oficinas e
trocas entre alunos e responsÃ¡veis.
- Melhorias no prÃ©dio escolar buscandoum maior conforto para nossos alunos.

DEIXEM UMA MENSAGEM PARA A COMUNIDADE ESCOLAR:

 Aos pais, alunos, professores e funcionÃ¡rios, com os quais dividimoseste ano, 
queremos dizer que Ã© possÃ-vel sonharmos com uma escola de qualidade, que seja 
referÃªncia em nossa comunidade. Esta direÃ§Ã£o que vos fala teve um ano com 
muitas dificuldades e obstÃ¡culos. Dificuldades estas que nos fizeram mais 
fortes e nos deram a vontade de continuar caminhando com vocÃªs. Talvez esta 
vontade seja um sonho, mas nÃ³s a estamos perseguindo. Independente dos 
prÃ³ximos momentos, queremos que saibam que vocÃªs foram muito importantes para 
nÃ³s e nos deram um aprendizado muito bonito. Obrigada. Obrigada por nos ajudar 
a sonhar. E quem sabe este sonho nÃ£o une nossos caminhos por mais um longo 
tempo.Um grande abraÃ§o,Marcia e Jacira.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
com-palavra-chapa-paz-e-progresso.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 1 de dezembro de 2011

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Com a palavra a chapa Paz e Progresso
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<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>

[FOTO]
Jacira Alves e Marcia Camargo

DeclaraÃ§Ãµes das candidatas da Chapa Paz e Progresso, feitas no facebook.
Marcia Camargo: "Aos amigos, agradeÃ§o a torcida pela eleiÃ§Ã£o de diretores e 
as palavras de incentivo. AgradeÃ§o tambÃ©m a todos que acreditaram em nossa 
chapa, confiaram em nÃ³s, e votaram a favor, mas nossa chapa Paz e Progresso 
perdeu a eleiÃ§Ã£o na Myrthes Wenzel. PorÃ©m, com certeza, ganhei em aprendizado
da natureza humana e amadureci um pouquinho mais. Agora Ã© terminar as 
responsabilidades deste ano e deixar a casa arrumada."
Jacira Alves: "Foi bom ter participado de tudo isso. SÃ³ estando do outro lado 
pra avaliar como as coisas acontecem. aprendi muuiiiiito nesses meses e tenho a 
certeza de que estou saindo muito melhor do que entrei. Um beijo enorme Ã s 
pessoas que torceram e votaram na nossa chapa e continuo sendo a JACIRA de 
sempre e mais amadurecida.bjs a todos."
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emmyrtheswenzel.blogspot.com.br.2012.txt
************************************************************************
<POSTAGEM>
novo-responsavel-pelas-postagens-do-blog.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
quinta-feira, 19 de julho de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Novo responsÃ¡vel pelas postagens do blog

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
Em meio a um ano cheio de mudanÃ§as, o nosso blog acabou ficando um longo tempo 
sem nenhuma atualizaÃ§Ã£o. EstÃ¡vamos em busca de alguÃ©m que pudesse se 
responsabilizar pelas postagens de agora em diante. Finalmente, apareceu a 
pessoa certa.
Com a palavra, nosso querido amigo Rodrigo.
[FOTO]
Ana Paula Trindade e Rodrigo AraÃºjoNome - Rodrigo AraÃºjo

Idade -23 anos

Estado Civil - Solteiro (noivo)

Escolaridade - Ensino Superior (em andamento)

ProfissÃ£o -Agente Educador II / EstagiÃ¡rio na Escola Carolina Bellucci

Uma pessoa inesquecÃ-vel -Meus Pais

Por que vocÃª quis dar continuidade ao blog ? Porque gosto muito desta ideia do 
blog e nÃ£o gostaria de ver este trabalho sendo interrompido.

O que vc acha da E.M. Myrthes Wenzel? Gosto muito desta unidade escolar, porÃ©m,
acredito que alguns alunos tem que melhorar muito na questÃ£o da educaÃ§Ã£o e 
respeito ao prÃ³ximo. Neste ano eu percebi uma pequena (rsrs) melhora.
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Quais sÃ£o seus planos para o futuro ? Pretendo terminar meu curso (Licenciatura
em MatemÃ¡tica), casar (rsrs) e me empenhar para passar em um concurso para 
Professor I e continuar os estudos com o mestrado.

Gostaria de aproveitar esta Ãºltima postagem feita por mim para agradecer o 
carinho e a consideraÃ§Ã£o de todos. Saibam que vocÃªs podem sempre contar 
comigo, assim como tenho certeza que posso contar com vocÃªs.Beijos, Ana Paula 
TrindadeDiretora AdjuntaEDI Marcos Flaminio Portugal Pinto

 <COMENTÃRIOS>
Bem vindo Rodrigo. Ana, vocÃª estarÃ¡ sempre com a gente, conte comigo tambÃ©m.

 <COMENTÃRIOS>
Ana... concordo plenamente com vocÃª quando diz que o Rodrigo Ã© a pessoa certa 
para dar continuidade ao nosso blog. Comprometido com as constantes e 
necessÃ¡rias mudanÃ§as para a melhoria de qualidade de ensino em nossa escola, 
Rodrigo atua com responsabilidade e assertividade como agente educador.
 Com certeza, dinamizarÃ¡  o blog em prol da comunidade escolar de forma 
democrÃ¡tica e responsÃ¡vel.

 <COMENTÃRIOS>
Vim aqui sÃ³ para dizer que vocÃªs devem ter muito orgulho de estudar numa 
escola com o nome Myrthes Wenzel. Ela foi a fundadora do Centro Educacional de 
NiterÃ³i, escola onde estudei praticamente toda a minha vida escolar. Foi 
diretora todo esse perÃ-odo, exceto um perÃ-odo em que foi secretÃ¡ria de 
EducaÃ§Ã£o do Estado. 

Uma grande mulher, uma grande educadora.
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--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>
feira-de-saude-e-cidadania-lions-clube.html

 <TÃTULO>
E. M. (10.26.021) Professora Myrthes Wenzel
<DESCRIÃ‡ÃƒO>
Construindo Identidade e Cidadania<DATA DA POSTAGEM>
domingo, 26 de agosto de 2012

 <TÃTULO DA POSTAGEM>

Feira de SaÃºde e Cidadania - Lions Clube

<CONTEÃšDO DA POSTAGEM>
[FOTO]
[FOTO]
OlÃ¡ galera,

neste sÃ¡bado (25) tivemos em nossa unidade escolar uma Feira de SaÃºde e 
Cidadania organizada pelo 

Lions Clube. A feira de saÃºde contou com diversos exames gratuitos como:
 Acuidade Visual, Triagem auditiva, PressÃ£o arterial, Glicose e atÃ© emissÃ£o 
de Carteira de Trabalho.

vou postar algumas fotos do evento e jÃ¡ contamos com a sua presenÃ§a na 
prÃ³xima Feira de SaÃºde e Cidadania.
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[FOTO]

Rodrigo (Ag. Educador), Edimar (Coordenador da Feira de SaÃºde)  Angelina 
(Diretora) 

[FOTO]
[FOTO]
Foram emitdas diversas carteiras de Trabalho 

durante a realizaÃ§Ã£o da Feira.
Sempre Ã©  tempo de refletir e aproveitar para mudar aspectos de nossa vida, que
 nos prejudicam ou que nÃ£o nos deixam progredir. Aproveite para adotar  
hÃ¡bitos que melhorem sua saÃºde e que, consequentemente, ajudarÃ£o a levar  a 
sua vida melhor e fazer com que vocÃª fique mais disposto. 
[FOTO]
Participante da comunidade realizando exame de Glicose.VoluntÃ¡rias da Feira de 
SaÃºde e Cidadania.[FOTO]
.
"Um 
                corpo forte e sadio depende de uma alma forte e sadia." - 
                O Rebe
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c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emnacoesunidas 2012.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
UMA ESCOLA ONDE O ALUNO FAZ A DIFERENÇA! 
escrito em quarta 01 fevereiro 2012 20:48

EDUCAÇÃO, ENSINO DE QUALIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, UMA ESCOLA ONDE O ALUNO FAZ A DIFERENÇA!
"O MELHOR DO FUTURO É SABER QUE ELE É UMA
 CONQUISTA PELOS NOSSOS DESAFIOS NO
 PASSADO E NO PRESENTE" (Prof. Nilton Barbosa Filho)
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
Sônia Queiros  mailto
Ter 06 Mar 2012 18:11 Parabéns a todos os alunos. Que a nova jornada traga mais 
sucesso em suas vidas.
Neilda Silva  mailto
Qui 16 Fev 2012 16:46 Parabéns a todos os alunos!!! Este resultado só reflete o 
bom trabalho desenvolvido pela equipe da escola. Parabéns a professores e 
funcionários!
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-------------------------------------------------------------------------------
ARTE REVOLUCIONÁRIA E PARANGOLÉS 
escrito em quinta 26 abril 2012 11:49

ARTE, EXPRESSÃO, LIBERDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, ARTE REVOLUCIONÁRIA E PARANGOLÉS
 
Hélio Oiticica foi um artista de vanguarda, polêmico e revolucionário, com visão
bidimensional,  criou os famosos Parangolés. O artista defendeu que a arte não 
era um mero objeto, ia além do geometrismo puro, uma estética como reflexão do 
mundo.
 
Ao criar os famosos "Parangolés", se aproxima da cultura popular e do carnaval. 
Capas, tendas, bandeiras, estandartes coloridos de algodão e náilon com poemas 
em tintas sobre algodão, eram carnavalizados e usados sobre o corpo. Os 
Parangolés eram chamados por Oiticica de “antiarte por excelência”, uma 
escultura móvel, ambulante que era vestido por uma pessoa.
 
Buscando inspiração no artista, a Professora Mariana Maia produziu em suas aulas
um Exercício Experimental de Liberdade.  Brincadeira do vestir o reciclável. 
Roupas grandes demais. Lençóis que viram capas. Retalhos transformados em 
fantasias. Trapos. Uma estética diferente que se utiliza de retalhos de tecidos 
coloridos e estampados e material de sucata reciclável. Uma estética diferente 
com recursos sustentáveis para poses fotográficas digitais. Brincadeira de 
sentir. Arte-vida. Vida-arte.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Lucia Silva  mailto
Ter 15 Mai 2012 01:38 É uma alegria ver os alunos envolvidos com atividades 
criativas. Parabéns a todos. Parabéns em especial para a Professora Mariana pelo
excelente trabalho desenvolvido.
-------------------------------------------------------------------------------
REVIVENDO: "PÁTRIA DE AMBIÇÕES" NO XXII FECEM 
escrito em sexta 27 abril 2012 04:23

FECEM, MÚSICA, TALENTOS DA ESCOLA
 
 
É sempre bom reviver momentos que marcam a tradição que esta escola tem de 
produzir talentos musicais. 
 
Momento lindo da performance da aluna Thayná B. da Silva e sua banda com a 
canção "Pátria de Ambições", premiada com os trofeus de Melhor Letra e Revelação
por ocasião do XXII FECEM na Sala Baden Powell. 
 
A canção tem como autoria de letra e melodia a própria cantora. É um rock 
mesclado com reggae que denuncia de maneira inteligente as questões da corrupção
e da ambição pelo poder neste país.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
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ESCOLA SEM PRECONCEITO 
escrito em sexta 27 abril 2012 22:25

INTOLERÂNCIA, PRECONCEITO NA ESCOLA
 

A escola é um local de aprendizado e de fazer amigos, onde passamos grande parte
da nossa vida. Sendo assim, todo mundo deveria se sentir bem à vontade na 
escola, certo? Pois é...seria ótimo que isso fosse sempre verdade mas, 
infelizmente, não o é.
 
Muitas crianças e jovens  já passaram por situações constrangedoras na escola, 
devido à ignorância o preconceito e a intolerância de seus colegas e, até mesmo,
de alguns professores.

Quem já sentiu na pele a dor de ser excluído do convívio com os colegas ou de 
ser apontado de forma agressiva ou ofensiva nas dependências da escola sabe bem 
o que é isso. Parece estranho e sem sentido, ainda mais num local que tem como 
meta educar para o exercício da cidadania.
 
O preconceito tem muito a ver com a falta de informação. As pessoas são 
preconceituosas porque pensam que conhecem a realidade, mas não a conhecem.
 
A melhor forma de combater a ignorância sobre  o preconceito é divulgar 
continuamente informações sobre o assunto e promover no espaço escolar 
atividades para a conscientização e o desenvolvimento da visão crítica dos 
alunos.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
3 comentário(s)
Deila Carvalho Suss  mailto
Sex 04 Mai 2012 21:07 Oi, pessoal!
Sou professora de Música da Rede Estadual do Rio. Parabenizo a toda equipe pelo 
excelente resultado deste blog e de todos os trabalhos aqui postados. Esta 
escola é mesmo o reflexo de um desempenho satisfatório. Como eu sonho em 
trabalhar como uma equipe assim!!!
Um gde bj pra todos.
Maria Cristina Sim&otild  mailto
Qua 02 Mai 2012 12:36 Parabenizo a equipe docente desta U.E pelo trabalho 
realizado ,tornando-se de fato,uma escola inclusiva,participativa com um 
ambiente acolhedor e prazeroso. Os alunos ,frutos desta equipe, apresentam 
trabalhos maravilhosos , participação com empenho nas propostas sugeridas que 
contribuem para a criatividade,autoestima e as relações interpessoais. 
PARABÉNS,GALERA!!!VOCÊS SÃO DEMAIS!!! EXEMPLO PARA OUTRAS UNIDADES!!!

ADOREI O BLOG!!!
FERNANDA TORRES  mailto
Sáb 28 Abr 2012 16:58 FOI MARAVILHOSO CONHECER ESTE BLOG . SABER QUE EXISTE UMA 
ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE PARA OS NOSSOS JOVENS.
TÃO PREOCUPADA COM UM DOS MAIORES PROBLEMAS SOCIAIS: O PRECONCEITO. CONTINUEM 
MOSTRANDO À TODOS , QUE PODEMOS E DEVEMOS MUDAR .
-------------------------------------------------------------------------------
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EDUCAÇÃO - AINDA HÁ ESPERANÇA PARA UM MUNDO MELHOR 
escrito em sábado 28 abril 2012 13:00

DIA DA EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO, VALORES
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, EDUCAÇÃO - AINDA HÁ  ESPERANÇA PARA UM MUNDO MELHOR
Geralmente, quando se fala em educação, imediatamente remetemos o nosso 
pensamento ao universo escolar - alunos, professores, livros, materiais 
pedagógicos.  
Na escola encontramos nossos amigos queridos com quem brincamos, conversamos e 
trocamos confidências. Nossos professores nos esperam todos os dias prontos para
transmitir-nos conhecimentos, nossos mestres também estão sempre prontos, 
orientando-nos nos caminhos e rumos para a vida futura e para que nos tornemos 
cidadãos dignos e de valor.
 
No entanto, a escola não é o único lugar onde a educação acontece. A educação 
tem que estar presente na família, pois é lá onde ela começa a ser transmitida 
através da figura dos pais, pois são eles que otientam o que é certo e o que é 
errado e ensinam comportamento e respeito para com o próximo.

O dia 28 de abril é dedicado à  família e à escola - os meios mais importantes 
de aquisição e de transmissão de cultura e valores por um mundo melhor.
 
Prof. Nilton Barbosa Filho
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
nivea andrea  mailto
Sáb 28 Abr 2012 19:59 perfeito, é um trabalho admirável, parábens!
nivea andrea  mailto
Sáb 28 Abr 2012 19:57 Adorei, está com informações exelentes, é referência de 
uma boa didática.
-------------------------------------------------------------------------------
NOSSA ESCOLA EM DEFESA DO PLANETA 
escrito em sexta 04 maio 2012 11:27

SUSTENTABILIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, NOSSA ESCOLA EM DEFESA DO PLANETA
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
NOVAS TECNOLOGIAS: O ENSINO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO TEM OUTRA CARA 
escrito em segunda 07 maio 2012 02:11

NOVAS TECNOLOGIAS
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, NOVAS TECNOLOGIAS: O ENSINO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO TEM OUTRA CARA
 
 
1. De que maneira a tecnologia pode melhorar a qualidade do ensino no Rio de 
Janeiro.
 Vivemos nesta década, neste novo século, uma vida dinâmica que não pode ser 
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comparada a nenhum outro momento da história da humanidade.
As transformações que o ser humano está vivendo, em todos os aspectos, são 
compartilhadas em tempo real.
E numa metrópole globalizada como o Rio de Janeiro, onde recebemos influências 
culturais de diversos locais do Brasil e do mundo, as inovações se misturam ao 
nosso cotidiano.
Diante dessas transformações otimizadas pela produção científica e a tecnologia,
a educação não pode apenas se adaptar às novas necessidades, e sim assumir um 
papel de ponta nesse processo.
Partindo da realidade dos nossos alunos, onde a interação com as tecnologias 
está presente de uma ou outra forma na vida de cada um (seja em contato com 
jogos de vídeo games, uso de celulares, acesso a internet em casa ou em lan 
houses, acesso a redes sociais, etc.),  o uso da tecnologia em sala de aula 
busca tornar o processo ensino-aprendizagem mais atrativo e dinâmico.
 
2. Como podemos utilizar ferramentas tecnológicas em sala de aula.
Com o número crescente de aparelhos tecnológicos de fácil acesso e amplo uso 
como rádios gravadores, câmeras de foto e vídeo, aparelho de data show e 
computadores, podemos montar aulas mais atrativas e participativas.
E para que toda essa tecnologia seja bem utilizada por nossos alunos, eles 
precisam ter o desejo e a habilidade de utilizá-las, surgindo então, o papel do 
professor como um orientador neste novo processo de ensino-aprendizagem para que
o aluno saiba relacionar seu aprendizado para compreensão do mundo a sua volta 
de forma coerente.
 
3. O que é e como inovar no processo de aprendizagem. Quais estratégias podem 
ser adotadas.
Neste contexto de novas tecnologias, a internet  torna interativo o contato com 
o mundo e com as pessoas, superando barreiras culturais e geográficas. Podemos 
ler e escrever sobre diversos assuntos, dar opiniões, expor ideias, ouvir 
música, jogar, manter redes de contatos, e muitas outras coisas.
 Através de ferramentas como a educopédia e/ou uso de laboratórios de 
informática, podemos trabalhar aulas mais atrativas e inserir nosso alunos neste
fascinante mundo virtual. As possibilidades de utilização são inúmeras, e temos 
que adequar as estratégias à realidade da comunidade em que a escola está 
inserida.
Algumas sugestões são: criação de blogs com artigos sobre os melhores trabalhos,
mural de fotos das exposições das atividades, vídeos que complementem os 
assuntos das aulas e imagens no data show ilustrando as aulas e fixando os 
conteúdos.
 
Texto da Professora Alexandra Pereira - Embaixadora da Educopédia
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
Lucia Silva  mailto
Ter 15 Mai 2012 01:31 Bom trabalho, Professora Alexandra. É muito bom contar com
o talento e o empenho de bons profissionais.
Prof. Rogério Rib  mailto
Qua 09 Mai 2012 02:36 Adorei o conteúdo deste blog. Esta escola realmente tem 
uma proposta de trabalho que é efetiva. Parabenizo toda equipe por este trabalho
maravilhoso.
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-------------------------------------------------------------------------------
XXIV FECEM - CONVITE 
escrito em quinta 10 maio 2012 14:42

MÚSICA, PRODUÇÃO MUSICAL
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, XXIV FECEM - CONVITE
 
Todos os alunos que se apresentarão fazem parte da Oficina de Talentos que é 
desenvolvida no estúdio de produções da Rádio-Escola "Se Liga, Aê!"
 
Ao longo desses três últimos meses do ano letivo de 2012, dinamizei um trabalho 
totalmente voltado para a produção musical e performance com instrumentos de 
corda, visando o Festival da Canção das Escolas Municipais do Rio de Janeiro e o
incentivo para o ingresso futuro na carreira artística, ou como músicos ou 
cantores.
 
Mesmo não sendo professor de Música, tenho um imenso orgulho de estar à frente 
deste projeto nesta escola, onde toda equipe gestora e docente depositam total 
crédito no meu trabalho, considerando, naturalmente, os resultados satisfatórios
de conquistas no FECEM desde 2006.
 
Mas o mais importante é destacar neste espaço a alta qualidade da produção 
musical dos nossos alunos e de seus talentos que, com certeza, os farão brilhar 
com a apresentação das seguintes composições que cantam o amor, a paixão e os 
sonhos.
 
Aprendi a Sonhar - Érica Christinne Cavalcante
Esconder de Você - LarissaSilva
O que Aconteceu - Larissa Silva
O Sonho não Pode Parar - Ranielly Silva
Pensando em Você - Lucas Silva
Quando Olho Pra Você - Lucas Silva
Sonhar Com Você - Rafaela Keys 
 
SUCESSO A TODOS!
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
Jane Maria Luzarte  mailto
Ter 22 Mai 2012 20:29 Olá, equipe da E. M. Nações Unidas!
Meus parabéns por este trabalho maravilhoso que vocês vem desenvolvendo em prol 
da educação pública. Percebe-se claramente que há uma cumplicidade e um 
comprometimento com a qualidade do ensino público. Blog muito rico em postagens.
Gostaria que as escolas onde eu trabalho no Rio e em Caxias fossem engajadas 
como a Nações Unidas.
Um gde abraço para todos.
Lúcia Rigueira
Qui 17 Mai 2012 15:48 Adorei saber do blog da Nações Unidas e adorei ver a 
Educopedia no blog. Parabéns pelo trabalho. O trabalho de todos promove o suceso
de nosso alunos!
------------------------------------------------------------------------------
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XXIV FECEM FASE DE CLASSIFICAÇÃO - E AS NOSSAS ESTRELAS BRILHARAM 
escrito em quinta 24 maio 2012 08:47

MÚSICA - PRODUÇÃO MUSICAL - TALENTOS
 
 
"Com as estrelas quer brilhar, sei que estou no lugar onde eu devia estar... 
Agora vou deixar esta luz brilhar em mim..." (da canção Aprendi a Sonhar - Érica
Christinne Cavalcante)
 
No dia 16 de maio, foi realizada, no auditório da nossa escola, a fase de 
classificação para o XXIV FECEM - Festival da Canção das Escolas Municipais do 
Rio de Janeiro.
 
O evento musical contou com a presença das professoras Sônia Amaral 
(ex-diretora)  e Patrícia da 8a CRE no corpo de jurados e com a participação dos
nossos ex-alunos  - Felipe Bastos e Evelyn Alves que, como sempre, deram um show
de voz e talento, abrindo nossas apresentações com sucessos da MPB e relembrando
"Só Você Me Faz Feliz", vencedora e prêmio de Melhor Intérprete do FECEM 2007. 
 
As honras da casa e o comando do evento no palco estiveram sob a 
responsabilidade do nosso funcionário David Lucas, gentilmente convidado pelo 
Prof. Nilton Barbosa e pela direção. 
 
Estamos muito felizes com o sucesso do evento, já que a cada ano o interesse de 
nossos alunos pelo projeto de talentos do estúdio da Rádio "Se Liga Aê" vem 
aumentando. No Projeto "A Nações Revela Seus Ídolos", os alunos, sob a 
orientação do professor responsável produzem suas próprias composições, tocam 
diversos instrumentos e fazem todos os ajustes necessários para um resultado 
final de qualidade.
 
Parabenizamos os nossos artistas e produtores musicais pelas sete belas e 
emocionantes canções que abrilhantaram o evento e arrebataram o público 
presente.
 
Temos a plena certeza de que a qualidade poética e melódica das duas canções 
escolhidas "Pensando em Você" (1o Lugar e prêmio de Melhor Intérprete para o 
aluno Lucas Silva) e "Aprendi a Sonhar" (2o lugar e prêmios de Revelação e 
Melhor Letra para a aluna Erica Christine) estão à altura da importância do 
evento promovido pela Extensividade/SME.
 
Desejamos aos nossos artistas da música muito sucesso!
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
Marina
Qui 24 Mai 2012 18:13 Só de ver tantos sorrisos já dá pra perceber a alegria em 
participar deste lindo evento! A próxima etapa já está garantida! Parabéns aos 
alunos participantes e à equipe de organização, em especial Nilton Barbosa, que 
há anos vem fazendo este lindo trabalho!
Sérgio Bittencour  mailto
Qui 24 Mai 2012 17:36 Aê amigão, Nilton!
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O blog da sua escola de Bangu está muito bom.
Parabéns por esse trabalho maravilhoso que vcs desenvolvem. Estou até admirado 
com a beleza e o capricho da apresentação pessoal dos alunos. Já posso até 
imaginar a qualidade de voz até pela presença e postura que eles demonstram nas 
imagens. E, sobretudo, felizes!
Sucesso pra todos eles!
Ah, nos encontramos no FECEM da 6a CRE.
\O/
-------------------------------------------------------------------------------
UMA ESCOLA QUE ENSINA COM NOVAS TECNOLOGIAS 
escrito em terça 29 maio 2012 21:01

ESCOLA CONECTADA, TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
NAÇÕES UNIDAS POR VIAS SUSTENTÁVEIS 
escrito em quinta 31 maio 2012 03:33

MUNDO SUSTENTÁVEL, SUSTENTABILIDADE
 
 
O Projeto Atitude Sustentável, em consonância com as propostas do nosso PPP e da
Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), aborda, de 
maneira transversal, as vivências, os limites e as possibilidades encontrados 
para que possamos desenvolver ações pedagógicas que, norteadas pela temática da 
sustentabilidade, articule as diferentes áreas do conhecimento.
 
Percebemos que o desenvolvimento de ações que tem por objetivo refletir sobre a 
relação estabelecida pelo homem com a natureza gera uma prática educativa que 
tem como objetivo a construção da cidadania. Para isso, portanto, propomos 
alternativas que possibilitam o desenvolvimento de temáticas como a 
sustentabilidade, a partir da sala de aula, com práticas e atividades educativas
que tem como objeto de estudo a questão ambiental, sinalizando e fazendo 
investigar e reconhecer que, tudo o que está no planeta, se relaciona de alguma 
forma físico-química e biológica – ecossistemas, transportes, população 
(urbanização), atividades agropecuárias, saúde, recursos energéticos, etc.
 
Mudar os rumos futuros do planeta não é tarefa simples, mas pode, perfeitamente,
mesmo que a longo prazo, começar com ações cidadãs a partir da própria escola.
 
Entendemos que educar por vias sustentáveis é promover a ética, os valores e a 
cidadania através de novos processos educativos que possibilitem a 
sensibilização e a conscientização, tornando o aluno capaz de interferir e 
transformar sua qualidade de vida e das gerações futuras, promovendo, assim, um 
desenvolvimento sustentável local com ações simples, porém pontuais tais como: 
reciclagem, reaproveitamento, reutilização e redução.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Prof. Jair Teixeira  mailto
Qui 31 Mai 2012 18:06 Tiro o chapeu pra escola pública e seus professores por 
estarem fazendo trabalho assim de qualidade. 
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Eu andava tão desacreditado, mas vcs mostram que ainda podemos ter um fio de 
esperança. Continuem assim pela Educação neste país!
-------------------------------------------------------------------------------
MEIO-AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
escrito em quarta 30 maio 2012 22:40

MEIO-AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE
 
 
Nos últimos anos o Rio de Janeiro vem passando por epidemias deDengue com 
mortes. E neste ano de 2012, os bairros de Bangu, Realengo e adjacências, na 
zona oeste do Rio de Janeiro, apresentaram quase dez vezes maiscasos de dengue 
do que toda a zona sul da cidade, de acordo com dados da Secretaria Municipal de
Saúde divulgados no mês de maio de 2012.
 
Na Escola Municipal Nações Unidas, em Bangu, muitos alunos apresentaram sintomas
da dengue, ficaram afastados das aulas e alguns casos foram diagnosticados como 
tipo hemorrágico.
 
Diante desde fato, desenvolvemos ações dentro da escola que estimulam os alunos 
a repassarem aos seus familiares os cuidados básicos para prevenção da Dengue, 
eliminando os focos de criação dos mosquitos.
 
Foram colocados cartazes com atitudes preventivas à Dengue nos murais das salas 
de aula, nos murais principais e o assunto é discutido em aula, sempre que 
oportuno.
 
Após as apresentações dos Heróis do Futuro e as conversas em sala sobre a 
Conferência do Rio +20, a turma 1.703 demonstrou mais interesse pelo assunto 
"SUSTENTABILIDADE".
 
Unindo os dois temas, chegamos ao nosso trabalho dentro do Projeto RIOEDUCA Por 
Vias Sustentáveis e que será exposto na nossa Mostra Por Um Mundo Sustentável na
Semana do Meio-Ambiente. Duas maquetes: uma ilustra uma cidade limpa e 
sustentável e outra, uma cidade poluída, degradada e passível de proliferação de
doenças diversas, entre elas a dengue.
 
Durante a nossa mostra, culminância do nosso projeto para avsemana do 
meio-ambiente, vamos, além de exibir as maquetes, explicar aos visitantes da 
nossa sala, o modo de higienizar o ambiente para não promover a criação do 
mosquito e mostrar como seria uma cidade construída por vias  de recursos 
sustentáveis.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Lucia Rigueira
Qua 06 Jun 2012 17:13 Oi escola!
Gostei muito do projeto sobre sustentabilidade e meio ambiente. Parabéns!!! 
Acabei de votar em vocês!
-------------------------------------------------------------------------------
HEROIS DO FUTURO POR UM MUNDO MELHOR 
escrito em quarta 30 maio 2012 23:15
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ESCOLA SUSTENTÁVEL, HEROIS DO FUTURO, SUSTENTABILIDADE
 
 
É um livro eletrônico com coletânea de desenhos de alunos do 7o e 8o anos da 
Escola Municipal Nações Unidas. As ideias dos desenhos foram elaboradas a partir
da exibição do filme em 3D "Herois do Futuro" e retratam muito bem a visão dos 
alunos sobre a necessidade de se lutar por um mundo onde os recursos naturais  
proporcionem efetivamente uma qualidade de vida sustentável para as gerações 
futuras.
 
Esta produção também faz parte do Projeto RIOEDUCA Por Vias Sustentáveis.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
3 comentário(s)
Argos Arruda Pinto  mailto
Ter 05 Jun 2012 21:53 Caro Prof. Nílton Barbosa Filho,
Sou professor de Física do interior de SP mas atualmente moro na capital.
Faço uma campanha para que a música "O Sal da Terra" se torne um Hino Ecológico,
com a finalidade de levar uma msg às crianças e aos jovens para com a 
conscientização ecológica.
Gostei muito do vídeo acima e tomei a liberdade de o colocar no meu grupo "O Sal
da Terra" - O Hino, no FB, e em dois outros que dizem respeito ao famoso "Clube 
da Esquina". As pessoas estão gostando e quero parabeniza-lo por ele e tb a 
escola das Nações Unidas.
Grande abraço.
Rosa Maria dos Reis de A  mailto
Dom 03 Jun 2012 23:22 Parabéns professor Nilton e para esses alunos da Escola 
Nações Unidas que tem o privilégio de fazer um trabalho maravilhoso, de forma 
agradável, lúdica e responsável e ao mesmo tempo descobrindo talentos.
Rosa Maria de Andrade
Dom 03 Jun 2012 22:17 Olá, equipe da Escola Nações Unidas!
Boa tarde a todos!
Conheci o blog a partir da divulgação do link pelo Prof. Nilton no Grupo 
Professores Criativos do Face. Estou muito feliz com o trabalho de vocês. O Blog
está muito bonito e, sobretudo, bem rico em conteúdo. Também sou professora da 
Rede. Sou regente de História e desejo sempre muito sucesso a todos desta 
escola. Os trabalhos e projetos tem resultados maravilhosos.
-------------------------------------------------------------------------------
DESIGN SUSTENTÁVEL 
escrito em domingo 03 junho 2012 08:13

CONSUMISMO, REAPROVEITAMENTO, RECICLAGEM, SUSTENTABILIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, DESIGN SUSTENTÁVEL
 
Confecção de objetos de design com material reutilizável (roupas customizadas e 
de papel, maquetes, capas de cadernos, brinquedos de pet e tecido) tendo como 
foco a sustentabilidade. A proposta abriu um campo amplo de possibilidades e 
objetivou a reflexão sobre o consumismo. Na Oficina de Artes, dinamizada pela 
Professora Mariana Maia, os alunos confeccionaram objetos de design sem gastar  
um centavo. Objetos feitos com as próprias mãos que mais do que o mero exercício
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de habilidades técnicas, possibilitam apego, afeto e relações interpessoais.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
Anonimo
Ter 12 Jun 2012 16:56 Parabéns por essa iniciativa sustentável e interessante!!!
Thais Motta  mailto
Ter 12 Jun 2012 16:52 Foi uma experiência ótima poder ver como séries de 
materias podem ser reutilizados de forma benéfica para toda sociedade , além de 
que , nós podemos tirar de nossa própria imaginação grandes idéias de projeto 
para benefício próprio ... 
Foi muito bom ..
-------------------------------------------------------------------------------
UM DIA PARA REFLEXÃO e CONSCIENTIZAÇÃO 
escrito em terça 05 junho 2012 18:33

MEIO AMBIENTE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, UM DIA PARA REFLEXÃO e CONSCIENTIZAÇÃO
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
emnacoesunidasrjemnacoesunidasrj Sáb 09 Jun 2012 00:40 Beth, o trabalho 
desenvolvido com a 1802 estará postado aqui muito em breve. Os alunos estão de 
parabéns pelas excelentes produções. Aliás, esta turma é 1000!
ELIZABETH MIRANDA CARDOS
Sex 08 Jun 2012 21:21 Parabéns a todos os participantes do Projeto 
Sustentabilidade,professores e aluno!.Em especial,agradeço e parabenizo meus 
alunos da turma 1802,com quem desenvolvi o Projeto. Vocês foram "10"na confecção
dos murais, na elaboração de poesias sobre o tema, na criação de slogans 
criativos e ilustrados.
-------------------------------------------------------------------------------
DO LIXO SE FAZ HIStÓRIAS 
escrito em sexta 08 junho 2012 08:56

RECICLAGEM, SUSTENTABILIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, DO LIXO SE FAZ HIStÓRIAS
 
A atividade realizada pela Professora Pâmela, com a turma 1602, fez parte da 
mostra de trabalhos do projeto “RIO EDUCA POR VIAS SUSTENTÁVEIS", trabalhado por
toda a escola. O primeiro passo foi a escolha e a elaboração das histórias que 
seriam apresentadas, em seguida, produzimos os fantoches, utilizando-se papéis, 
caixas de leite e sucos e outros materiais alternativos tais como: sobras de 
botões, pedaços de barbante, lápis de cor, canetinhas e retalhos de tecidos para
a caracterização das personagens. Com os fantoches prontos, os grupos 
apresentaram suas histórias para a turma.
 
As histórias apresentadas foram:
A turma do Chaves.
Uma família bem maluca.
Valéria e Janete.
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Branca de Neve e os Dois Anões.
Neymar: O Craque.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
O LIXO SE TRANSFORMA EM PERSONAGENS E OS ALUNOS CONTAM HISTÓRIAS 
escrito em quinta 07 junho 2012 23:34

REAPROVEITAMENTO, RECICLAGEM, SUSTENTABILIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, O LIXO SE TRANSFORMA EM PERSONAGENS E OS ALUNOS CONTAM HISTÓRIAS
 
A arte de criar do lixo personagens, também fez dos alunos contadores das 
próprias histórias que criaram .
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
ANIMANDO O LIXO 
escrito em sexta 08 junho 2012 10:35

ANIMAÇÃO, RECILAGEM COM ANIMAÇÃO, SUSTENTABILIDADE
 
 
A turma 1704, orientada pela Professora e Arte Educadora Pâmela Souza elaborou e
produziu pequenos vídeos de animação, utilizando imagens retiradas de revistas 
velhas e tampinhas de garrafa. O tema trabalhado pela turma foi a 
sustentabilidade e a nossa relação com a natureza.
Os alunos fizeram fotografias digitais em sequências  de cada set  com as 
imagens estáticas e utilizamos, como ferramenta, o software Windows Movie Maker 
para animá-las.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
PROJETO: ATITUDE SUSTENTÁVEL - MOSTRA DE TRABALHOS 
escrito em domingo 10 junho 2012 21:13

ATITUDE SUSTENTÁVEL, ESCOLA SUSTENTÁVEL, SUSTENTABILIDADE
 
 
06/10/2012: Mostra de Trabalhos do Projeto Atitude Sustentável, realizados na E.
M. Nações Unidas nos meses de abril e maio de 2012. Esta ação mobilizou 
professores, alunos, funcionários e responsáveis, com a realização de diversas 
atividades tais como palestras e exibição de diversos vídeos como também 
oficinas de reciclagem e de radiojornalismo, visando a participação da UE no 
Concurso "Rio Educa Por Vias Sustentáveis".
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Turma 1803
Qua 27 Jun 2012 16:34 Projeto muito interessante e divertido, onde aprendemos a 
reaproveitar as coisas e torná -las ecológicas. Devemos também reciclar o nosso 
interior para que as gerações futuras herdem , além de oxigênio, o sentimento de
amor ao próximo .
-------------------------------------------------------------------------------
NAÇÕES UNIDAS BRILHOU E VENCEU O XXIV FECEM NA 8a CRE 
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escrito em sexta 15 junho 2012 09:56

MÚSICA - XXIV FECEM
 
 
Com a canção romântica "Pensando em Você", o aluno Lucas Silva, o vocalista e os
alunos Erica Cristinne Cavalcante, Lucas Alles, Ranielly Vicente, Kássia Silva 
(no backing vocal), Raphaela Keys e Paulo Henrique Vilela (no violão), Lukinhas 
Araújo (no teclado) e Marco Antônio Araújo (no baixo) emocionaram a plateia e 
surpreenderam os jurados com uma apresentação que, independente do resultado 
final, foi perfeita e digna de representar a 8a CRE na Grande Final.
Parabenizamos também a aluna Erica Christinne Cavalcante que fez com o mesmo 
grupo uma apresentação irretocável e emocionante da música "Aprendi a Sonhar" 
com uma letra apresentando uma mensagem belíssima.
A Escola Municipal Nações Unidas está muito feliz com o resultado do trabalho e 
muito orgulhosa desses alunos que, com certeza, já são personagens protagonistas
nas páginas intermináveis que vão formando, ao longo dos anos, a  linda história
desta unidade escolar que, com toda sua equipe, vem trabalhando sempre em prol 
de um ensino de qualidade que não fica resumido às quatro paredes da sala de 
aula.
A seguir a letra da canção vencedora:
 
PENSANDO EM VOCÊ
 
Letra: Lucas Silva (T:1801)
 
Música: Lucas Silva
 
 
Cada momento que eu penso em você
 
Cada momento lembrado
 
Eu só quero você
 
E como explicar
 
O sentimento de um amor
 
Que contagia nosso corpo com calor
 
As mais belas palavras
 
Tento descrever
 
E esse lindo olhar que existe em você
 
Não posso imaginar
 
Que tudo se acabou
 
Quero tirar do peito
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O peso dessa dor
 
 
 
REFRÃO:
 
Essa é a paixão
 
Que eu sinto por você
 
Não há nada que possa
 
Me afastar de ti
 
Não acabou aqui,
 
Essa história não vai ter fim,
 
Esse amor vai resistir...
 
 
 
O tempo não vai levar
 
O que sinto por você
 
Não há como evitar
 
Jamais vou te esquecer
 
 
 
REFRÃO:
 
Não vou me enganar
 
Jamais vou desprezar
 
Os versos dessa canção
 
Que canto pra você
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
11 comentário(s)
Fatima Braga  mailto
Qua 22 Ago 2012 20:26 Parabéns Lucas silva ! Linda música.
Fabio Lima
Qui 21 Jun 2012 15:51 Pena que eu não estudo mais aí. Teno saudades do FECEM de 
2010, quando vencemos no Teatro da UCB. Mas fico muito feliz em saber que o 
Projeto de Talentos está dando muito certo e conquistando prêmios. é isso aí 
galera! Arrebenta na grande final!
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Fabíola Moraes  mailto
Ter 19 Jun 2012 01:52 Nossa! Que trabalho lindooooooooooooo. Todos estão de 
parabéns. Deve ser muitolegal trabalhar numa escola que funciona, porque a 
minha...
Lucilio Rocha
Seg 18 Jun 2012 13:23 Parabéns, Prof. Nilton pela execução desse projeto 
maravilhoso e que resultou nessa vitória. Você e seus alunos devem estar muito 
felizes. E,além do mais, cara, tudo em que você põe a mão vira ouro, vide os 
seus projetos de rádio e de cultura afro-descendente. 
Sucessopara todos.
Kassia Silva  mailto
Dom 17 Jun 2012 22:17 Eu não tenho palavras para dizer , 
O quanto isso foi importante para mim , mas não
só pra mim para escola inteira , e só pesso
Obrigado pela oportunidade
emnacoesunidasrjemnacoesunidasrj Dom 17 Jun 2012 02:44 Como articulador do 
Projeto 'A Naçoes Revela Seus Idolos', sou ate suspeito em opinar. Mas confesso,
sem modéstia, que esta escola é uma verdadeira fabrica de talentos musicais e 
poeticos.
Há alguns anos atrás, nunca imaginei que desenvolveria trabalho com música, mas 
os alunos desta escola me seduziram com seu maravilhoso talento.
Larissa  mailto
Sáb 16 Jun 2012 20:08 Não tenho nem palavras para dizer o quanto foi importante 
pra nós ter o seu apoio prof Nilton e o de todos os professores, a música foi 
muito bem ecolhida, tenho certeza que vamos fazer uma excelente apresentação e 
sermos dignos novamente da vitória...
lucas silva  mailto
Sáb 16 Jun 2012 19:39 too muitoo felizz por nós termos ganhadoooo!!!
agradeço a todos que colaboraram para o fecem acontecer!!! obrigadoo a todoss da
equipe do fecem da escola nações unidas pois vcs me ajudaram a vencer mais esse 
sonho!!Beijosssss,agoraa é nos preparamos para a finall!! :D
lucas Alles  mailto
Sáb 16 Jun 2012 12:49 caramba o Fecem foi a segunda coisa mais legal que eu pudi
ter na minha vida se eu pode-se ficaria nessa escola Nações Unidas até minha 
morte mais nao posso.

muitas pessoas que estao no Fecem este ano vão sair ano que vem e isso me deixa 
muito triste.
mais e bola para frente que nós possamos da Nações Unidas possa ganhar mais e 
mais vezes o Fecem.
e agradeço isso tudo aos meus colegas e ao professor Nilton...

Muito Obrigado por tudo.
Sônia Queiros do A  mailto
Sex 15 Jun 2012 23:53 Nilton, mais uma vez parabéns a você e aos alunos 
participantes. Seu trabalho frente a este Projeto é impecável, e eu sua fã para 
sempre. Só os que acreditam no que fazem conquistam as vitórias!! esse é o seu 
caso. Também adorei a foto, a felicidade está estampada em seu rosto. Bjs a 
todos de minha eterna Escola!!
Marina  mailto
Sex 15 Jun 2012 23:46 Mais uma vez, 
PARABÉNS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-------------------------------------------------------------------------------
CONSCIENTIZAÇÃO EM FORMA POÉTICA 
escrito em terça 19 junho 2012 13:10

MEIO-AMBIENTE, PRODUÇÃO POÉTICA, SUSTENTABILIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, CONSCIENTIZAÇÃO EM FORMA POÉTICA
 
Trabalho de Produção Poética dinamizado e articulado pela Profa. Viviane Menezes
de Língua Portuguesa com os alunos da turma 1603 para o Projeto "Rio Educa por 
Vias Sustentáveis".
 
O PLANETA PRECISA DE NÓS
 
O Planeta Terra é o nosso lar
Então dele vamos cuidar
Estou falando pra você
Que sustentabilidade
É preciso para viver.
 
Vamos lá, meu amigo!
Não temos nada a perder
O mundo precisa de mim
O mundo precisa de você.
 
De uma folha que jogo fora
Uma árvore vai-se embora
Saiba aproveitar
Usar sem desperdiçar.
 
Para o lixo diminuir
Em latinhas eu posso separar
Tudo com muito cuidado
O material que vou reciclar.
 
Jogue o lixo no lixo
Não jogue lixo no chão,
No ar, no mar...
Nosso planeta não quer poluição.
É preciso cuidar
Ele tem que respirar!
 
Se você quer um mundo melhor
Aja com responsabilidade
Seja um verdadeiro cidadão
E valorize, enfim
o que é SUSTENTABILIDADE.
 
Autores: Alunos da Turma 1603.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
MÚSICA NA ESCOLA: UM PROJETO QUE REVELA TALENTOS E PROMOVE A SOCIALIZAÇÃO 
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escrito em segunda 25 junho 2012 05:59

PROJETO DE MÚSICA NA ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, MÚSICA NA ESCOLA: UM PROJETO QUE REVELA TALENTOS E PROMOVE A 
SOCIALIZAÇÃO
 
Ao desenvolver projeto de produção musical na escola, percebo que os jovens se 
identificam com gêneros musicais variados, mas é a balada romântica que mais faz
parte do seu gosto pessoal e não há tema melhor do que o amor como expressão 
máxima da linguagem musical.
 Destaco até uma citação que ilustra bem o que eu afirmo:
 “O amor é a melhor música na partitura da vida e sem ele, você é um eterno 
desafinado.”
  
A vivência musical se faz presente no dia-a-dia do ser humano e é muito 
importante para o desenvolvimento da aprendizagem, visto que a música abre 
portas para outras áreas de conhecimento.
  
A música desperta a sensibilidade, a percepção e aguça a habilidade criadora dos
alunos, aumenta a capacidade de concentração, desenvolve o raciocínio lógico e a
memória, além de ser um expressivo desencadeador de emoções.
  
Cada aluno que descobre o talento em sua voz, adquire uma nova visão do que é 
música, desenvolve novas habilidades, melhora a comunicação, a disciplina e 
desenvolve uma criatividade extraordinária.
  
Trabalhar com produção musical na Educação não é somente um fazer artístico, mas
é, sobretudo, promover um ambiente onde o aluno sinta que a escola é um espaço 
prazeroso de aprendizagem, de expressão das emoções e de socialização.
 
A música é um dos melhores recursos geradores de vida para o aluno. Além de 
alegrar, unir e congregar valores, disciplinar e socializar, a música atua de 
forma poderosa sobre o corpo, a alma e o coração.
  
Prof. Nilton B. Filho
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
guidodeguidode Sex 06 Jul 2012 02:18 Uma linda noite para voce e os seus com 
muita paz, amor e carinho .
Obrigado por mais este dia maravilhoso
Beijos e abraços
Quero ser seu amigo.
-------------------------------------------------------------------------------
RÁDIO ESCOLAR "SE LIGA AÊ!" 
escrito em terça 26 junho 2012 08:53

RÀDIO ESCOLAR
 
 
Já são muitas as escolas que dispõem de um estúdio de Rádio e o potencial 
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pedagógico do Rádio já é uma realidade em algumas escolas públicas brasileiras, 
ampliando o espaço da sala de aula, motivando os alunos para a leitura, o 
discurso e a produção escrita, além de estar propiciando a oportunidade de 
produção musical, comunicação e representação do conhecimento. Utilizar rádio na
escola vai além do entretenimento; é desenvolver ações voltadas para o 
protagonismo dos alunos e para a preparação de futuros profissionais. Uma das 
vantagens do uso pedagógico da rádio é seu caráter social e de difusão cultural.
 
Implantar um estúdio ou emissora de rádio na escola pode ser não só um meio de 
motivar os alunos para novas formas de trabalho, mas também de assegurar espaços
para publicação de suas produções, de professores e de quaisquer membros da 
comunidade que tenha um envolvimento com a escola.
 
Oferecer aos alunos a possibilidade de serem comunicadores é um grande desafio, 
visto que inverte o seu habitual papel de receptor de informação na sala de 
aula. Na verdade, é importante que os alunos tomem consciência de que aquele é o
seu espaço de ação, produção, competência e responsabilidade.
 
Em se tratando de uma emissora de rádio escolar, esta é, logicamente, diferente 
das emissoras de rádio AM e FM com relação aos objetivos, aos recursos e a forma
de trabalho de que dispõe.
 
O principal objetivo é fazer o aluno desenvolver um espírito crítico e dotá-lo 
de autonomia e capacidade criadora.
 
No desenvolvimento da minha Oficina de Rádio Escolar , venho observando que, ao 
mesmo tempo em que o aluno aprende a produzir um programa de rádio, um roteiro, 
uma reportagem, uma notícia, uma entrevista, uma operação de áudio; aprende 
também a ser ouvinte, leitor habitual e um cidadão com capacidade crítica. Este 
tipo de projeto é, talvez, a maneira mais simples, versátil e eficaz de se fazer
educação, um jeito diferente de ensinar e aprender, com o uso da tecnologia , 
fortalecendo os ecossistemas comunicativos dentro da escola e cultivando os 
valores éticos, a cidadania, o respeito e a formação de opiniões.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Lilian Moreira  mailto
Sáb 30 Jun 2012 01:45 Blog maravilhoso. Esta escola mostra um trabalho efetivo. 
Esse só pode ser o resultado de uma gestão e de uma coordenação pedagógica que 
trabalha. Paulo Freire deve estar feliz com vocês. rssssssss Parabéns!
-------------------------------------------------------------------------------
A NOSSA HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE LUIZ GONZAGA 
escrito em sábado 07 julho 2012 18:38

LUIZ GONZAGA, MÚSICA NORDESTINA, PROJETO CULTURAL
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, A NOSSA HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE LUIZ GONZAGA
 
Cum este projeto arretado
A nossa homenage ao artista nordestino
que nasceu lá no sertão
foi cantadô derni minino
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Ele é Luiz Gonzaga
viajá foi seu distino
Ficô cunhicido e afamado
Fez um sucesso danado
O sanfonero "Rei do Baião"...
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
XXIV FECEM - BELA APRESENTAÇÃO DOS NOSSOS ALUNOS 
escrito em sexta 13 julho 2012 01:13

FECEM, MÚSICA
 
 
A linda balada romântica "Pensando em Você" foi a grande vencedora do XXIV FECEM
da 8a CRE.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
Thamires  mailto
Ter 18 Dez 2012 04:10 Lindos demais...
Rafaela Dias  mailto
Dom 15 Jul 2012 06:10 Que música linda! Parabés aos alunos e ao professor ou 
professora por este trabalho de qualidade. Dá gosto de ver!
-------------------------------------------------------------------------------
POESIA NA ESCOLA 2012 
escrito em sexta 16 novembro 2012 13:07

POESIA, POESIA NA ESCOLA, PRODUÇÃO POÉTICA
 
Este trabalho reúne as melhores obras de produção poética produzidas por alunos 
e profissionais da E. M. 08 17 020 Nações Unidas.
Os poemas marcados com um selo foram selecionados pela SME/RJ para premiação em 
cerimonial na ABL – Academia Brasileira de Letras.
Parabenizamos alunos e professores que, com sua criatividade e inspiração, 
tiraram da alma os belos versos encontrados nesta coletânea.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
XXIV FECEM - GRAVAÇÃO DO VIDEOCLIP NO JARDIM BOTÂNICO 
escrito em domingo 18 novembro 2012 01:55

FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, MÚSICA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, XXIV FECEM - GRAVAÇÃO DO VIDEOCLIP NO JARDIM BOTÂNICO
Iniciativa inusitada da Prefeitura do Rio de Janeiro em apoiar esta ação da 
Exensividade, visando melhorar a cada ano a qualidade da produção musical dos 
alunos. Todos estamos felizes e satisfeitos, já que o olhar para o trabalho com 
música nas escolas públicas está sendo mais cuidadoso e apurado. Isso, de alguma
forma, valoriza ainda mais a produção artística e aumenta a autoestima do 
professor e do aluno. Nossos artistas estão de parabéns pela performance. Além 
do mais, não deram trabalho algumum à equipe técnica, já que se concentraram em 
todas as cenas e sets, que não precisaram ser gravados mais do que duas vezes. 
Além disso, o local não poderia ser outro para uma música com tema romântico. 
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Estou muito feliz com o resultado. Não vejo a hora de ver a arte final do DVD.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
VISITA AO INSTITUTO MOREIRA SALLES 
escrito em domingo 18 novembro 2012 22:28

ARTE, CULTURA, LINGUAGENS ARTÍSTICAS
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, VISITA AO INSTITUTO MOREIRA SALLES
No dia 20 de setembro de 2012, nossos alunos desenhistas e pintores tiveram a 
oportunidade de conhecer o Instituto Moreira Salles - RJ, onde puderam conhecer 
um pouco sobre a vida e obra de dois artistas modernos do Engenho de Dentro - 
Raphael e Emydio. Foi uma tarde bastante cultural e agradável com atividades 
guiadas com toda competêcia pelas dinamizadoras Pollyana e Gabriela durante a 
visitação à galeria de artes e à sala de exposição biográfica. Mais divertida 
ainda foram as atividades de desenho e pintura desenvolvidas no ateliê, onde 
nossos artistas puderam também expressar um pouco do seu talento.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
NOSSOS PEQUENOS NOTÁVEIS NA FINALÍSSIMA DO FECEM 
escrito em domingo 18 novembro 2012 17:10

FECEM, FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, MÚSICA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, NOSSOS PEQUENOS NOTÁVEIS NA FINALÍSSIMA DO FECEM
O FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL
 
O FECEM, projeto artístico-cultural promovido pela Extensividade da Secretaria 
Municipal de Educação (SME) com o objetivo de despertar o interesse dos alunos 
pela música, passa por várias etapas antes de chegar à final. Após a SME enviar 
as diretrizes do festival, as escolas inscrevem suas canções – no máximo duas, 
segundo o regulamento – para concorrerem na etapa organizada pelas 
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Cada CRE realiza um minifestival em
algum espaço cultural de sua região e seleciona, por meio de um corpo de 
jurados, a música que a representará na Mostra Final – neste ano realizada no 
Teatro Carlos Gomes, produzida pelo Setor de Extensividade da SME.
 
O PROCESSO
 
O processo de seleção em cada unidade escolar é bastante distinto um do outro. 
Na E. M. Nações Unidas, o processo seletivo se dá durante o ano todo através da 
articulação do Projeto "A Música é A Nossa Alma e A Nossa Voz" que descobre 
talentos vocais e instrumentais. E todo esse trabalho culmina com um festival 
realizado na escola no ano seguinte, de onde selecionamos as duas melhores 
canções que representarão a escola na fase regional.
 
NAÇÕES UNIDAS REPRESENTA A 8ª CRE E CONQUISTA O PRÊMIO DE MELHOR INTÉRPRETE 
MASCULINO.
 
As baladas românticas dominaram o tom do XXIV Festival da Canção das Escolas 
Municipais (Fecem), realizado no dia 24 de setembro, no Teatro Carlos Gomes. 
Metade das músicas interpretadas e tocadas pelos adolescentes falava de paixões 

Página 2693



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
e de histórias de amor.
Com seu estilo romântico, look pop e com muita desenvoltura de palco, o aluno 
Lucas da Silva de Souza arrancou suspiros das meninas e mulheres da plateia e 
conquistou a premiação de Melhor Intérprte Masculino, com a balada "Pensando em 
Você". 
 
Acesse o link a seguir e assista aos clipes do evento:
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=714&I
temid=118
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Eleni Santana de Mello  mailto
Seg 26 Nov 2012 14:23 Esta escola está de parabéns pelo trabalho que faz e isso 
se deve,tenho certeza disso, ao empenho e dedicação da equipe. Que continuem 
sempre assim - atuantes e protagonistas de uma educação de qualidade.
-------------------------------------------------------------------------------
PROJETO LIGHT NAS ESCOLAS 
escrito em quarta 21 novembro 2012 16:33

CONSUMO, HÁBITOS, QUALIDADE DE VIDA, SUSTENTABILIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, PROJETO LIGHT NAS ESCOLAS
 
O projeto "Light nas Escolas" em parceria com as escolas da Secretaria Municipal
de Educação, vem realizando oficinas e atividades interativas que conscientizam 
o cidadão para a transformação do mercado de energia elétrica, estimulando o 
desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos racionais de uso de 
energia elétrica. As ações educativas do projeto na E. M. Nações Unidas foram 
bastante positivas, já que mobilizou muitos professores e alunos para o 
conhecimento em Eficiência Energética e a conscientização e o estímulo para o 
desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos racionais de uso de 
energia elétrica.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Regina Coeli
Sex 30 Nov 2012 18:30 Legal esse projeto! Como se faz para solicitar este 
projeto na escola? É através do site da Light?
-------------------------------------------------------------------------------
UM DIA DE JOGOS NA ESCOLA 
escrito em segunda 03 dezembro 2012 14:25

DIVERSÃO, JOGOS ESCOLARES. ESPORTE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, UM DIA DE JOGOS NA ESCOLA
 
Quando a escola promove atividades que envolvam esporte e diversão, sempre fará 
com que o aluno tenha um motivo de prazer no seu processo de aprendizagem.
No dia 29/11/12, os professoresde Educação Física - Cristiano e Reinaldo 
promoveram no espaço escolar um evento intitulado "Um Dia de Jogos" com  estas 
atividades esportivas aliadas a muita diversão:
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1) BASQUETE - Bola ao Cesto
Cada jogador teve direito a 03 (três) tentativas de arremesso para acertar a 
cesta da linha de lance livre. Cada arremesso certo valia 02 (dois) pontos. Se a
bola batesse no aro ou no quadrado pequeno da tabela, valeria 01 (um) ponto.
Em caso de empate, cada jogador teria 03 (três) tentativas até que se alcançasse
os 1º e 2º lugares.
 
2) FUTSAL - Chute a gol
Cada jogador teve direito a 03 (três) chutes a gol. A bola tinha que ser 
posicionada na linha de tiro livre do hanball. Cada gol valeu 02 (dois) pontos. 
Se a bola batesse na trave, valeria 01 (um) ponto. Em caso de empate, cada 
jogador teria mais 03 (três0 tentativas até que se alcançasse o 1º e 2º lugares.
 
3) O MELHOR DO PASSINHO - Passo coreografado
Os participantes se apresentaram simultaneamente, 10 (dez) por vez; cada qual 
com sua criatividade na sua performance com o batidão e o street dance. Uma 
banca de jurados avaliou o desempenho dos participantes e elegeu os 1º e 2º 
lugares.
 
Réplicas de medalhas de ouro e de prata foram distribuídas aos  dois primeiros  
vencedores de cada modalidade.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
FOLHA DIRIGIDA PREMIA PRODUÇÃO TEXTUAL DO ALUNO RAMID BITTENCOURT 
escrito em segunda 03 dezembro 2012 13:44

ESCOLA SEM PRECONCEITO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, FOLHA DIRIGIDA PREMIA PRODUÇÃO TEXTUAL  DO ALUNO RAMID BITTENCOURT
CONCURSO DE REDAÇÃO – 2012 / FOLHA DIRIGIDA
NOME: Ramid Bittencourt Silva
TURMA: 1901             ANO: 9º
PROFESSOR ORIENTADOR: Nilton Barbosa Filho
ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 Nações Unidas
TEMA: “Rio, Escola Sem Preconceito”
 
Escola sem preconceito, a vida com mais respeito
 
            O preconceito é um problema que sempre esteve presente nas relações 
humanas. Basta ao homem conviver socialmente que ele, de alguma forma, estará 
envolvido em situações preconceituosas e de discriminação, o que, na escola não 
é diferente do mundo lá fora.
            Na escola, temos que nos relacionar e conviver em grupo e, nesse 
processo, vamos adquirindo novas experiências de vida e aprendizado; observamos 
e avaliamos atitudes e comportamentos que não estão de acordo com as regras da 
boa convivência. É o preconceito propriamente dito e que se transforma muitas 
vezes em bullying provocado pelas desigualdades presentes nas atitudes de vários
alunos em relação à condição social, opção sexual, raça, religião, deficiência 
ou até mesmo aparência pessoal. O preconceito não perdoa ninguém. Quem mais 
sofre com o preconceito no ambiente escolar é o deficiente, o indivíduo com 
necessidades especiais.
            Embora a escola seja um lugar onde se promove a educação e a 
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formação dos valores do cidadão, é lá também onde encontramos situações de 
discriminação e intolerância, principalmente com aqueles que são mais indefesos 
ou tímidos.
            Naturalmente, quanto maior for o preconceito na escola, pior será o 
desempenho dos alunos. Outros efeitos negativos também podem surgir – traumas, 
medos, rejeição, etc.
Em vista do problema, a escola não pode fechar os olhos. O seu papel, portanto, 
é promover ações educacionais de conscientização e combate ao preconceito com os
alunos e a comunidade.
Uma escola sem preconceito é aquela que ensina e faz valer o respeito para um  
melhor relacionamento para a socialização. 
[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emnacoesunidas 2013.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
PROJETO JOVENS MONITORES 
escrito em quarta 17 julho 2013 10:57

MONITORIA, PROJETO PEDAGÓGICO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, PROJETO JOVENS MONITORES
PROJETO JOVENS MONITORES
ARTICULADOR: Profº Nilton Barbosa
PÚBLICO ALVO: Alunos do 6º - 9º Anos
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Março – Dezembro/2013

JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que estão disponibilizados para todos os alunos e professores os 
espaços para o desenvolvimento de trabalhos e atividades com mídia, como a Sala 
de Leitura Ziraldo, o Estúdio da Rádio-Escola “Se Liga Aê!” e o Laboratório 
Informática, é importante ampliar as suas possibilidades de uso com a 
capacitação efetiva de alunos-monitores que possam suprir a falta de um 
profissional articulador, atuando pedagogicamente nesses setores e como 
facilitadores do trabalho do professor na dinamização da rotina ou no 
desenvolvimento de projetos propostos.

OBJETIVO GERAL

As principais propostas do projeto aluno-monitor é capacitar alunos para 
interagirem com a leitura e as novas tecnologias, visando ampliar suas 
possibilidades de aquisição de conhecimentos e desenvolver valores que 
incentivem o protagonismo juvenil e as ações de cidadania.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
Estimular o hábito da leitura num contato mais próximo com o livro;
Estimular a produção textual;
Estimular a produção de mídias eletrônicas.
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Fortalecer a autoestima do aluno, proporcionando a formação de um cidadão 
participativo e envolvido com as mudanças socioculturais e tecnológicas da 
sociedade;
Integrar alunos e professores às novas tecnologias;
Reflexão sobre os efeitos da introdução do computador no ambiente escolar e 
possibilidades de aprendizagem daí decorrentes;
Possibilitar o aparecimento de líderes que estarão a seviço do outro;
Envolver os alunos cada vez mais com a escola, motivando-os a apropriarem-se da 
tecnologia para que façam o melhor uso desta.
Interagir com professores e colaborar com os colegas, principalmente aqueles que
têm menos facilidade com a informática.
 
ATRIBUIÇÕES DO ALUNO-MONITOR
 
Auxiliar de forma voluntária, responsável, criativa e prestativa professores e 
alunos na utilização dos espaços de mídia e dos recurso tecnológicos, sendo 
agente facilitador e orientador, viabilizando a aprendizagem e o desenvolvimento
dos projetos da escola;
Participar das atividades e oficinas dos projetos da Sala de Leitura, 
Rádio-Escola e Laboratório de Informática.
.
METODOLOGIA
 
O trabalho será desenvolvido sob a orientação do professor responsável, 
utilizando-se todas as dinâmicas e ações repassadas em capacitações e reuniões.
.
CRITÉRIO PARA A SELEÇÃO DE MONITORES
 
A seleção dos alunos será feita na escola, obedecendo aos seguintes critérios:
Ser aluno da escola e possuir idade igual ou superior a 12 anos;
Ter autorização dos pais para atuarem no projeto no contra-turno;
Ter disponibilidade de horário;
Possuir conhecimento na área de informática;
Ter bom desempenho escolar;
Possuir características como: iniciativa, responsabilidade, dinamismo, 
liderança, tolerância, assiduidade, pontualidade;
Os alunos selecionados não podem ser do mesmo turno, todos os horários de 
funcionamento da escola tem que ficar coberto por monitores;
Gostar de tecnologia e mostrar interesse pela leitura.
  
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO MONITOR:
 
É de suma importância identificar o aluno-monitor por questões de segurança e de
funcionalidade. Sendo assim, todos os integrantes do projeto usarão uma  camisa 
do uniforme personalizada com a logomarca do projeto e o seu nome.
 
AVALIAÇÃO
 
A avaliação dos monitores será feita pelo professor articulador, diretor(a), 
coordenador(a) pedagógico(a). professores e alunos da escola, através da 
observação direta da prática cotidiana do seu desempenho e de depoimentos orais 
e escritos feitos pelos mesmos;
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Auto-avaliação dos alunos-monitores.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
“ESCOLA ENTRE MÍDIAS – UMA REDE DE PROTAGONISMO E VALORES” 
escrito em quarta 17 julho 2013 11:35

MÍDIA NA ESCOLA, MÍDIAS EDUCATIVAS
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, “ESCOLA ENTRE MÍDIAS – UMA REDE DE PROTAGONISMO E VALORES”
Tendo em vista que estão disponibilizados para todos os alunos e professores do 
segundo segmento os espaços para o desenvolvimento de trabalhos e atividades com
a produção mídia, como a Sala de Leitura Ziraldo, o Estúdio da Rádio-Escola “Se 
Liga Aê!” e o Laboratório de Informática, percebemos que é cada vez mais 
importante que ampliemos as suas diversas possibilidades de uso, sendo assim, 
promovemos, a cada semestre, uma capacitação efetiva de alunos-monitores que 
possam suprir a falta de um profissional articulador, atuando pedagogicamente 
nesses setores e como voluntários facilitadores do trabalho do professor 
articulador na dinamização da rotina desses espaços ou no desenvolvimento de 
projetos propostos, visando a produção de mídia escrita, impressa, eletrônica, 
radiofônica, social e cultural.
Os objetivos principais do nosso projeto de mídia são ampliar as possibilidades 
viáveis de aquisição de conhecimentos, promover a inclusão e desenvolver tanto 
valores morais como a autoestima e a autoconfiança, quanto àqueles que, 
pedagogicamente falando, incentivem a reflexão, o diálogo e a interação com a 
leitura e a apropriação da linguagem de novos recursos tecnológicos no ambiente 
escolar, promovendo, também com isso, o protagonismo juvenil e a formação de um 
cidadão participativo e envolvido com as mudanças socioculturais e tecnológicas 
da sociedade.
As ações do nosso projeto se constroem a partir das possibilidades que são 
oferecidas com as ferramentas eletrônicas e digitais disponíveis e assim vamos 
construindo a nossa “Rede”- blogs, livros eletrônicos, animações, webnode, 
jornal, vídeos, vídeo clips, produção e gravação musical. produção e edição de 
programas de rádio e operação de áudio.
Com essas ferramentas midiáticas, o projeto potencializa os eventos culturais na
escola e transforma o aluno num ator-autor efetivo de suas próprias produções 
midiáticas e evidencia, sobretudo, constantes trocas de experiências e 
aprendizagens.
 
Profº Nilton Barbosa Filho
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
"A MÚSICA É A NOSSA ALMA E A NOSSA VOZ" - O NOSSO PROJETO DE PRODUÇÃO MUSICAL 
escrito em sábado 27 julho 2013 18:27

MÚSICA, PRODUÇÃO MUSICAL, PROJETO DE MÚSICA NA ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, 'A MÚSICA É A NOSSA ALMA E A NOSSA VOZ' - O NOSSO PROJETO DE PRODUÇÃO 
MUSICAL
 
Normalmente não há uma pessoa que não goste de ouvir, cantar e dançar.  A música
faz parte da nossa vida e da nossa cultura. Desde a infância, vivenciamos muitas
experiências ouvindo e cantando em casa e em tantos outros lugares, com os mais 
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diversos fins.
A música tem um papel primordial como forma de promoção de cidadania através do 
lazer, da inclusão, da socialização e da integração das pessoas, pois ela cria e
reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a música exerce um 
relevante papel na formação cultural e do caráter das pessoas.
Considerando o fato de que a música, em suas diferentes formas de expressão, faz
parte do cotidiano de nossos alunos e é vista por eles como uma atividade 
prazerosa, motivamo-nos a elaborar uma proposta de trabalho diferenciado através
do Projeto "A Música é a Nossa Alma e a Nossa Voz", cuja proposta principal é 
estimular o aluno da escola pública ao desenvolvimento de suas habilidades 
artísticas e de seu talento musical nato, sejam eles compositores, cantores, 
instrumentistas, ou até mesmo produtores musicais.
A infraestrutura da escola é privilegiada, pois disponibiliza-nos, para o 
desenvolvimento deste trabalho, um estúdio de rádio e gravação equipados e um 
auditório com palco e espaço bem favoráveis aos nossos eventos de apresentação 
musical.
 
Profº Nilton Barbosa
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
XXV FECEM - FASE DE CLASSIFICAÇÃO: O SUCESSO DE UMA PRODUÇÃO MUSICAL 
escrito em sábado 27 julho 2013 19:17

FESTIVAL DA CANÇÂO ESTUDANTIL, MÚSICA NA ESCOLA, XXV FECEM
 
 
Este é o registro e a concretização efetiva de um trabalho através do qual o 
aluno possa perceber e sentir que a escola é também um ambiente agradável, 
estimulando e favorecendo todo o processo de aprendizagem.
Assim, um trabalho tímido que começou há oito anos atrás, tornou-se hoje um 
Projeto de grande importância nesta escola e, sobretudo,  com o reconhecimento 
da 8ª Coordenadoria Regional de Educação e da SME/Extensividade.
Apesar das dificuldades logísticas e materiais em realizar este tipo de 
trabalho, o que o torna compensador também é aprender e compartilhar lindos 
momentos de criação com alunos talentosos. Alguns até revelam que seu talento 
vai bem mais além do que imaginam. Sendo assim, a escola não pode, de maneira 
alguma, desprezar esses valores que nos dão orgulho, pois ninguém além deles 
pode ser a razão de querermos trabalhar com amor, prazer e dedicação.
Estes alunos, portanto, merecem respeito e reconhecimento por terem aprendido a 
se tornar, dentro do espaço escolar, grandes valores e exemplos de cidadania; 
pois, se há quem não acredite, as Linguagens Artísticas não só revelam os dons, 
mas também ensinam respeito e disciplina.
A cada ano fico mais surpreso e feliz com os resultados e a qualidade do 
trabalho de exercício da voz e da produção musical dos alunos. Iniciamos o 
projeto em março com a longa fase de testes de audição para os novos talentos 
musicais, mas não esperávamos que o prazo estabelecido pelo edital do XXV FECEM 
fosse tão curto para a produção musical e ensaios. Mas o talento e o empenho dos
18 participantes foi tão surpreendente que, em poucas semanas, se reuniram e 
produziram composições de uma qualidade poética e melódica à altura da tradição 
da escola. O tempo de ensaio foi pouco, as broncas foram muitas, mas o resultado
foi esse registrado nas fotos deste álbum. O melhor espetáculo de música já 
feito nesta escola, com oito apresentações brilhantes, premiando os seguintes 
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alunos:
Revelação: Mateus Silva (violão vasado), Melhor Melodia: Mateus Viana ( Canção: 
Tentei Te Esquecer), Melhor Backing Vocal: Daniella Teixeira, Melhor Músico: 
Erick William (bateria), Melhor Letra: Janille Lutz (Canção: Tentativa), Melhor 
Intérprete: Larissa Silva, Segundo Lugar: Lucas Silva (Canção: Conto os Minutos)
e Primeiro Lugar: Janille Lutz (Canção: Tentativa interpretada pelo dueto Yasmin
e Wallace).
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
FASE REGIONAL DO XXV FECEM REVELA ARTISTAS "QUASE PROFISSIONAIS" 
escrito em terça 20 agosto 2013 21:14

FECEM - PROJETO DE MÚSICA NA ESCOLA - TALENTOS DA ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, FASE REGIONAL DO XXV FECEM REVELA ARTISTAS 'QUASE PROFISSIONAIS'
Ninguém melhor do que meus alunos sabem do meu empenho e dedicação no trabalho 
que desenvolvo com música na E. M. 08 17 020 Nações Unidas, já que  estiveram 
comigo horas e horas, ao longo de quatro meses, desde o início do ano letivo de 
2013, planejando, discutindo, estudando e ensaiando para fazermos sempre o 
melhor e com qualidade para o conceito da nossa escola na 8ª CRE e na SME. E 
isso não é presunção; modéstia à parte eu procuro fazer sempre o melhor pela 
Educação desse país e dessa cidade.
Estou consciente de que fizemos duas grandes apresentações no Palco do Salão 
Nobre do Bangu Atlético Clube, na Fase Regional do XXV FECEM e a E. M. Nações 
Unidas merece efetivamente todo o respeito , até mesmo pelo nosso histórico de 
conquistas.
Fico até muito feliz, quando reconhecem que "Vocês já são artistas 
profissionais...". Sendo assim, refleti e formei também a minha opinião pessoal:
Vocês têm um talento incrível, portanto direcionem o dom de vocês para um lado 
mais promissor - a carreira artística (vocês têm o meu apoio), porque ninguém 
como eu conhece o potencial artístico que vocês têm. Só tem uma coisa: é preciso
que estejam sempre preparados e cautelosos, porque quando se é bom e quando o 
sucesso chega, vai haver sempre alguém puxando o tapete de vocês e os deixando 
sem chão.
Nós só queríamos mostrar isso: não que somos melhores do que os outros, mas que 
temos um grande valor e uma qualidade incrível.
Uma coisa é certa: Não há melhor coisa do que acreditar nos valores escondidos 
dentro de nós; procurem e vocês o acharão. O Projeto de Música desta escola não 
acontece sem vocês e ele já parte do nosso Projeto Político-Pedagógico e do 
currículo cultural de vocês. Vamos dar cada vez mais visibilidade ao nosso 
festival de música interno, prezando sempre pela qualidade e pelo protagonismo e
onde vocês não são meros figurantes ou contra-regras, são ARTISTAS. O verdadeiro
artista faz valer o seu talento e tem que ser, acima de tudo, uma pessoa crítica
e corajosa.
Para finalizar, lembrem-se do lema do nosso projeto: "A MÚSICA É A NOSSA ALMA E 
A NOSSA VOZ". E disso nunca vão nos privar, porque está em nós. Parabenizamos 
todos vocês por estarem sempre defendendo com talento e sucesso a nossa escola!
 
Profº Nilton B. Filho
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
PREMIAÇÃO DO PROJETO POESIA NA ESCOLA 2012 
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escrito em terça 20 agosto 2013 23:17

POESIA NA ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, PREMIAÇÃO DO PROJETO POESIA NA ESCOLA 2012
A Escola Municipal Nações Unidas está orgulhosa de suas poetas - a Professora 
Eneida Iguape e as alunas Andressa Cristina (T; 1904) e Karolline Borges (T: 
1901). Parabenizamos pela bela publicação de suas obras em livro e pela 
premiação concedida pela Gerência de Mídia & Educação da SME. 
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
EVENTO DE PREMIAÇÃO DO XIV FECEM 
escrito em quarta 21 agosto 2013 20:28

FECEM 2012, FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, EVENTO DE PREMIAÇÃO DO XIV FECEM
No dia 10 de Julho de 2013, com a presença da Gerente da Extensividade, 
professores e alunos finalistas, realizou-se na SME a cerimônia de premiação do 
XXIV FECEM. A solenidade foi bastante simples e breve aliada a uma atmosfera bem
descontraída e agradável. A Gerente da Extensividade, Profª Denise Palha deu as 
boas vindas e fez uma bela homenagem aos alunos artistas premiados nas mais 
diversas categorias. Dentre as premiações, os alunos foram contemplados com 
Ipads, Ipods, Iphones, mini-systems e instrumentos musicais. Após as premiações,
os presentes puderam assistir ao DVD com os vídeo-clips de todas as músicas que 
representaram suas CRE's.
O aluno Lucas Silva de Souza recebeu a premiação como o Melhor Intérprete 
Masculino. Mais uma vez nossa escola se orgulha por mais esta conquista.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
PREMIAÇÃO DO PROJETO REDAÇÃO 2012 DA FOLHA DIRIGIDA 
escrito em quinta 05 setembro 2013 17:42

FOLHA DIRIGIDA, PROJETO REDAÇÃO 2012
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, PREMIAÇÃO DO PROJETO REDAÇÃO 2012 DA FOLHA DIRIGIDA
A E. M. Nações Unidas teve as produções de cinco alunos publicadas em um livro 
intitulado "Rio - Escola sem Preconceito" - Cidadania nas páginas de um livro O 
ex-aluno Ramid Bittencourt foi um deles e representou, na solenidade realizada 
no Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio, todas as outras alunas 
também premiadas - Ana Beatriz Pontes Duarte, Ana Mª Araújo Azevedo, Hosana 
Ferreira Jordão e Thayane Muniz da Silva..
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
UM GRANDE ORGULHO PARA NOSSA ESCOLA: O INGRESSO DE EX-ALUNOS NAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 
escrito em quinta 05 setembro 2013 17:30

CIDADANIA, FUTURO, SUCESSO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, UM GRANDE ORGULHO PARA NOSSA ESCOLA: O INGRESSO DE EX-ALUNOS NAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
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Esses alunos são parte de uma geração de excelência e o resultado de um trabalho
efetivo de uma equipe sempre comprometida com um futuro melhor para esses 
jovens. E, com certeza, outros resultados também vêm surgindo e deixando-nos 
orgulhosos pela certeza do sucesso daquilo que melhor fazemos em sala de aula - 
dar aulas de conhecimentos e valores.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
TORNEIO VINÍCIUS DE MORAES 
escrito em sábado 21 setembro 2013 18:08

ESPORTE NA ESCOLA, TORNEIO DE QUEIMADO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, TORNEIO VINÍCIUS DE MORAES
Vinícius de Moraes, que completaria 100 anos em 2013, foi homenageado pela 
equipe de Educação Física da E.M. Nações Unidas, através de um Torneio de 
Queimado que levou o nome do nosso grande poeta e compositor. As finais foram 
realizadas na sexta-feira - dia 13/09/13 e as equipes campeãs foram premiadas 
com medalhas. Parabéns a todas as turmas que participaram do torneio com muita 
garra!!!!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
VISITA Á EXPOSIÇÃO DO FOTÓGRAFO HARUO O'HARA NO INSTITUTO MOREIRA SALLES 
escrito em segunda 23 setembro 2013 00:24

EXPOSIÇÃO DE ARTE, FOTOGRAFIA, IMS
 
 
Visita guiada ao IMS, na Gávea. Nossos alunos tiveram a oportunidade de conhecer
e fotografar um pouco dessa instituição que abriga expõe acervo de grandes 
artistas como o fotógrafo e imigrante japonês Haruo Ohara. Depois de uma oficina
desenvolvida na escola sobre a vida e obra do fotógrafo japonês, os alunos 
participantes produziram gravuras em lápis a óleo em preto, branco e cinza, 
reproduzindo, em seus desenhos, os efeitos de luminosidade e sombra como os de 
Haruo Ohara.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
POESIA NA ESCOLA 2013 - PARABÉNS AOS NOSSOS POETAS! 
escrito em sexta 25 outubro 2013 06:46

POESIA NA ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, POESIA NA ESCOLA 2013 - PARABÉNS AOS NOSSOS POETAS!
Neste ano do Centenário do "Poetinha" Vinícius de Moraes, aproveitamos também a 
ocasião para homenagearmos os nossos poetas que, com toda sua sensibilidade e 
capacidade criadora, escreveram lindos poemas que foram selecionados pelo 
Projeto "Poesia na Escola 2013" da SME/RJ e serão premiados em breve com uma 
bela publicação em livro.
Estaremos, inclusive, promovendo em nossa escola um recital de poesias 
articulado pela Sala de Leitura Ziraldo para divulgar as obras dos nossos jovens
poetas.
Arlindo E. de Araujo Neto, Arthur de Freitas S. Ferreira e Emily Maria Siqueira 
de Menezes, além de parabenizá-los pelo belo trabalho, desejamos a todos vocês 
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muito sucesso e que este talento e sensibilidade em escrever nunca deixem de 
fazer parte de suas vidas.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA 
escrito em sexta 25 outubro 2013 06:59

POESIA NA ESCOLA, POETAS DA ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA
O poeta apaixonado
(A Vinicius de Moraes)
 
Vinicius Apaixonado de Moraes
Ninguém como ele
Cantava o amor em poesia
A paixão como seria,
Se o poeta não a escrevesse jamais?
 
Um poeta que transformou mulheres
Em amores, poemas e canções
Conheceu de perto a tristeza e a saudade
Pra ele, beleza era fundamental
A solidão também foi companheira,
Mas viveu uma paixão verdadeira
O amor por Lucinha foi para sempre
Um sentimento natural
De confiança, ternura e fidelidade...
 
Autor(a): Arlindo Elias de A. Neto
Turma: 1801
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA 
escrito em sexta 25 outubro 2013 07:07

POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA
As paixões de Vinícius
 
Um poeta genial
Músicas apaixonantes, belas poesias
Apaixonado como ele
Não havia igual
Fumava o quanto bebia,
Mas do amor nunca se esquecia
 
Casou-se várias vezes,
Mas não era um cara feliz
Lucinha era a mulher de sua vida
A musa jamais esquecida,
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O amor que ele sempre quis
 
Era solitário e sonhador
Quem sabe a música ou o poema
Ou mesmo a Garota de Ipanema
Lhe inspirassem um grande amor?
 
Vinicius - o poeta da boemia
Seus sonhos e seus amores,
Solidão e dissabores
Eram versos apaixonados
Para eternos namorados
 
Um poeta que seduzia,
Com versos e acordes
Que falavam de amor
De tudo que mais gostava
Era de ver da praia o sol se por
 
Beleza pra ele era fundamental
A linda expressão da mulher
Era mais que especial
Mulher pra ele era sempre uma rosa
Cheia de graça, atraente e sensual
 
Vinicius - o “Poetinha” carinhoso
De um dom maravilhoso
Sua arte foi eterna canção
Seus olhos refletiam a tristeza,
A saudade e a solidão
Com elas fazia poemas
Em folhas de guardanapo,
Nas cordas de um violão,
Nas mesas dos bares de Ipanema
Pra quem vivia uma grande paixão.
 
Arthur de Freitas Santos Ferreira
Turma: 1803
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
MONIA  mailto
Qui 31 Out 2013 14:09 MEU ORGULHO, MEU FILHO Arthur Santos, SENDO PREMIADO COM 
SUA POESIA ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE TODO O RIO DE JANEIRO!!! SINTO-ME 
ORGULHOSA DE FAZER PARTE DESTE CRESCIMENTO. TE AMAMOS MUITO MEU FILHO E 
DESEJAMOS QUE CONQUISTE E REALIZE SEMPRE OS SEUS DESEJOS, SONHOS E PLANOS. 

MAMÃE, iRMÃZINHA Isabelle E TIO Antonio

OBS: ELE PUXOU A INTELIGÊNCIA DA MAMÃE DELE!!!
-------------------------------------------------------------------------------
POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA 
escrito em sexta 25 outubro 2013 07:14
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POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, POESIA NA ESCOLA 2013 - POESIA PREMIADA
Amor para sempre
 
Com papel e caneta
Escreveu lindas declarações de amor
Era dos poetas o mais apaixonado
O nome Maria Lúcia
No seu coração foi marcado
 
Passou anos fora de casa
E a distância se tornou saudade
Seus versos eram a consolação
Da paixão que deixou longe
E que era só felicidade
 
O poeta tinha um sonho:
Queria amar a vida inteira
Na vida conheceu mulheres,
Mas a solidão não foi passageira
 
Em seus olhos mostrava tristeza
Em seus versos se declarava fiel,
Contemplava toda beleza
O poeta amou para sempre
E hoje mora no céu.
 
Autor(a): Emily Mª Siqueira de Menezes
Turma: 1703
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
PROJETO REDAÇÃO 2012 - FOLHA DIRIGIDA: CAPA DA PUBLICAÇÃO COM AS PRODUÇÕES DOS 
ALUNOS 
escrito em quinta 07 novembro 2013 16:08

ESCOLA SEM PRECONCEITO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, PROJETO REDAÇÃO 2012 - FOLHA DIRIGIDA: CAPA DA PUBLICAÇÃO COM AS 
PRODUÇÕES DOS ALUNOS
ESTE É UM DOS TEXTOS De UM DE NOSSOS ALUNOS PREMIADOS E QUE FOI PUBLICADO NESTE 
LIVRO POR SERVIR DE ÓTIMA REFERÊNCIA AO TEMA: "RIO - ESCOLA SEM PRECONCEITO" EM 
DIVERSAS REUNIÕES:
CONCURSO DE REDAÇÃO – 2012 / FOLHA DIRIGIDA
NOME: Hosana Ferreira Jordão
TURMA: 1901          ANO: 9º
PROFESSOR ORIENTADOR: Nilton Barbosa Filho
ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 Nações Unidas
TEMA: “Rio, Escola Sem Preconceito”
 
                     Escola com respeito é escola sem preconceito
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            O sistema educacional no Brasil não está entre os melhores do mundo,
mas também não é o pior de todos. É bem verdade que muita coisa ainda tem que 
mudar nas escolas, não só em termos de qualidade de ensino como também na 
questão de transmissão de valores morais; esse é um ponto que ainda merece muita
atenção dentro das escolas, onde a violência, o bullying e o preconceito estão 
presentes e são chocantes.
            Estudo numa escola pública da Zona Oeste do Rio. Meu desejo é, 
futuramente, me formar em direito e, se for bem sucedida na carreira de 
advogada, tornar-me juíza e contribuir para que este país seja mais justo e 
igual. A Educação, portanto, é base para a formação de todo o cidadão e o que 
esperamos é uma escola realmente preparada para isso, com ensino de qualidade e 
sem nenhum tipo de injustiça ou preconceito.
            Se queremos um Brasil sem preconceito, a escola tem todas as 
ferramentas para garantir a formação de cidadãos dignos e de caráter, que 
respeitem as diferenças e a diversidade étnica, religiosa, social, de gênero, 
etc.
            Essa coisa de preconceito nas escolas está tomando uma proporção tão
grande que acaba se tornando preocupante, mas de quem é a culpa? Isso não 
importa. A própria sociedade é preconceituosa e desigual – violência, 
discriminação, exclusão, baixa escolaridade, desemprego, saúde pública 
deficiente e miséria é a dura realidade que nos cerca e da qual eu também sou 
vítima.
            O ambiente escolar é um ótimo espaço para se discutir sobre o 
preconceito e as injustiças sociais e, dessa forma, promover uma educação 
consciente voltada para os valores, respeito mútuo, o pensamento crítico e o 
exercício da cidadania.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
OFICINA DO ANIMA ESCOLA PARA ALUNOS DA NAÇÕES 
escrito em quinta 12 dezembro 2013 21:29

ANIMA ESCOLA, ANIMAÇÃO
 
O VÍDEO ACIMA É UMA PRODUÇÃO DO ALUNO JERÔNIMO DE CARVALHO DA TURMA 1904
 
O Anima Escola é um projeto criado pela equipe do Anima Mundi para levar a 
linguagem da animação para as escolas.através de cursos e oficinas paraa alunos 
e professores, para que possam produzir em sala de aula os seus próprios filmes 
de animação.
De forma lúdica, a metodologia desenvolvida para a produção de filmes animados 
deve estar presente nas escolas para estimular o desenvolvimento de diversas 
habilidades e competências fundamentais para o desenvolvimento de crianças e de 
jovens: Criatividade, fonte de conhecimento, planejamento, síntese, abstração, 
concentração e comunicação.
[VÍDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emnacoesunidas2010.txt
************************************************************************

Página 2706



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
-------------------------------------------------------------------------------
MINHA ESCOLA É PÚBLICA, MINHA ESCOLA É BOA 
escrito em segunda 06 setembro 2010 14:40

Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, MINHA ESCOLA É PÚBLICA, MINHA ESCOLA É BOA
 {#}VALORIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA: RESPEITO E

 RESPONSABILIDADE

Todos sabemos que a escola pública não tem sido vista com bons olhos pela 
sociedade brasileira. Escola pública tem sido, já há muito, rotulada como escola
de pobres, marginalizados, favelados, excluídos, etc.

Aos olhos de uma socidade preconceituosa, o perfil da clientela, a qualidade do 
ensino e dos profissionais estão bem abaixo do esperado.

No entanto, tais conceitos são errôneos, considerando-se o fato de que o ensino 
público, apesar das adversidades, ainda está bem provido de profissionais 
dedicados e competentes que ainda acreditam no que fazem e ainda são capazes de 
unir forças em prol de uma educação cidadã que informa, forma e transforma. A 
exemplo disso, a ESCOLA MUNICIPAL NAÇÕES UNIDAS que se faz comprometida com o 
Projeto “Rio, Uma Cidade de Leitores” e todos os outros projetos de suporte e 
apoio pedagógico propostos pela SME/RJ.

Mas será que somente o comprometimento de nossos educadores faz a diferença para
um ensino público de qualidade, respeito e responsabilidade?

Apesar de ser este o eixo que move todo o processo, existem outras “lições” que 
temos aprendido e que fazem o diferencial.

Uma escola pública boa e de qualidade não pode ser somente aquela onde os 
professores valorizam somente os conteúdos e os conceitos satisfatórios nos 
boletins, mas aquela que planeja e executa um trabalho responsável e efetivo em 
prol de seu crescimento próprio e da valorização de seus alunos, atingindo, 
inclusive, os espaços que vão além da sala de aula.

Nossa equipe de profissionais quer, pois, uma escola ousada e desafiadora que 
promova e adquira o respeito pelo seu trabalho. Trabalho este que possibilita e 
incrementa os mais variados recursos de troca e transformação, respeitando 
aquilo que de mais importante o aluno traz na sua bagagem – a riqueza de idéias 
e a capacidade criadora.

Acreditamos que, se ainda podemos fazer valer os nossos ideais, se agirmos 
dentro de princípios éticos, exercendo com auto-confiança a consciência social e
cidadã, com certeza, faremos da escola pública, uma boa escola – uma escola 
parceira e transformadora.

Pelos Professores: Nilton Barbosa Filho e Eneida Iguape
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
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Márcia Araujo  mailto
Seg 20 Set 2010 01:33 É muito bom trabalhar com esses profissionais, amigos, 
companheiros, uma equipe que está sempre empenhada no melhor para o aluno que 
acredita que a EDUCAÇÃO, se faz a cada dia, a cada momento e valoriza muito o 
ser humano.
Gil Fernandes  mailto
Seg 13 Set 2010 05:52 Olá, querido professor! O blog tá ficando show. E o que é 
bom deve ser divulgado mesmo. Com certeza, este é o resultado do trabalho 
profissional de toda uma equipe. A proposta do PPP está muito legal. Sucesso 
sempre!
Gde Abç
-------------------------------------------------------------------------------
UMA ESCOLA QUE ACREDITA EM DIAS MELHORES PARA A EDUCAÇÂO 
escrito em segunda 06 setembro 2010 17:47

 
TODOS TRABALHAMOS NA ESPERANÇA DE QUE DIAS MELHORES VIRÃO PARA QUE NOSSOS ALUNOS
SEJAM GRANDES PROTAGONISTAS DO FUTURO DESTE PAÍS.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
A ESSÊNCIA DO NOSSO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
escrito em terça 07 setembro 2010 08:42

Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, A ESSÊNCIA DO NOSSO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
 
{#}A palavra projeto, que anteriormente esteve relacionada, em termos 
profissionais, com gerenciamento e administração de empresas, de uns anos pra 
cá, chegou à área da educação e nunca antes tão discutida e em pauta nas 
reuniões e encontros de caráter pedagógico como agora.

A Educação nunca deixou de ser um valor para o ser humano, tampouco a Escola 
deixou de ser uma instituição propagadora da Educação. Mas, hoje, temos que 
admitir que ambas estão realmente passando por grandes transformações - a Escola
está se tornando uma empresa e a Educação um grande negócio, um investimento 
para o futuro e para a formação de qualidade. 

Sendo assim, todo planejamento do trabalho pedagógico, que antes era uma 
modalidade isolada, agora passa a ser inserido no Projeto Político-pedagógico da
escola, de maneira que haja uma melhor integração de todos os segmentos da 
escola e promova o trabalho interdisciplinar. Hoje, não pode ser de outra 
maneira. A escola passou a ser um empreendimento cujos projetos pedagógicos, 
científicos ou culturais têm algo em comum – observar, vivenciar e gerenciar a 
relevância e a funcionalidade da metodologia de trabalho definida pelo segmento 
da comunidade, grupo de educadores e gestores num efetivo processo 
ensino-aprendizagem. Trata-se de uma ação coletiva voltada para a qualidade do 
ensino e a valorização do profissional.

Na E. M. Nações Unidas , o que venho observando, pela minha própria experiência 
profissional, trabalhando com alunos-monitores no Lab de Informática, na Sala de
Leitura, no Vídeo-Clube e na Rádio-Escola é que com a Pedagogia de Projetos, a 
escola, quando aberta às mudanças e às novas metodologias, vem ganhando melhores
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espaços de aprendizagem, nos quais professores e alunos passam a ter uma 
participação muito mais efetiva do que era antes.

Todo a essência do nosso Projeto Político-pedagógico intitulado "Minha Escola é 
Pública, Minha Escola é Boa"  está direcionado à valorização da história e 
experiência de vida dos nossos alunos. Essa valorização, com certeza, lhes 
proporciona autonomia, confiança, responsabilidade, capacidade crítica e 
comprometimento social em todo o seu processo de formação.

Professor Nilton Barbosa Filho
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Tânia Ramos Lic&ia  mailto
Dom 12 Set 2010 16:03 Professor Nilton, você como sempre criando esses trabalhos
maravilhosos com seus alunos.
Sensacional este blog! Quando um trabaljo é merecedor de conhecimento, tem mesmo
é que ser divulgado.
-------------------------------------------------------------------------------
"NENHUMA CRIANÇA A MENOS" - UM SUPORTE PARA CONSOLIDAR A APRENDIZAGEM 
escrito em terça 07 setembro 2010 09:58

Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, 'NENHUMA CRIANÇA A MENOS' - UM SUPORTE PARA CONSOLIDAR A APRENDIZAGEM
 {#}A aprendizagem de todos os alunos é o objetivo maior das aulas de suporte ou
reforço escolar. O Projeto "Nenhuma Criança a Menos" é mais uma ação uma ação 
que deve promover a inclusão, consolidar e ampliar conhecimentos, enriquecer as 
experiências culturais e sociais dos alunos e ajudá-los a vencer obstáculos em 
sua aprendizagem, favorecendo o seu sucesso na escola e na vida.
Temos como objetivo oferecer um atendimento diferenciado a alunos que apresentem
defasagem e/ou dificuldades que não foram superadas durante as aulas regulares, 
por meio de atividades e produções que envolvem a oralidade, a leitura, a 
produção escrita, o raciocínio lógico, etc.
É possível desenvolvermos um conjunto bastante amplo de atividades, desde ações 
de curta duração, até a organização de um acompanhamento constante para 
consolidação e ampliação de conhecimentos.
Para isso, disponibilizamos professores que atuam promovendo aulas abertas, com 
os mais variados recursos, nas quais o aluno tem a oportunidade de ser atendido 
na sua individualidade e conforme seu ritmo próprio de aprendizagem.
 
Professor Nilton Barbosa Filho
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
VEM AÍ O XXII FECEM - ESTRELAS DA NAÇÕES, É HORA DE BRILHAR OUTRA VEZ! 
escrito em terça 07 setembro 2010 11:08

 
{#} O FECEM - Festival da Canção das Escolas Municipais - está chegando!
As mostras regionais já estão acontecendo. Na seletetiva da nossa escola, 
tivemos a participação de quatro composições de qualidade onde "Pátria de 
Ambições" da aluna Thayná Bezerra (T:1901) e "Garota do Meu Bairro" de autoria 
de Lucas Rodrigues (T:1902) foram as campeãs. Estas duas composições estarão 
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representando a nossa escola na Fase Regional do XXII FECEM da 8a CRE.
A participação da E. M. Nações Unidas neste evento cultural nos tem 
proporcionado resultados brilhantes desde 2007, demostrando que o Projeto "A 
Nações Revela Seus Ídolos", desenvolvido por mim e pela Prof. Márcia Luquinni, 
tem dado muito certo. Aliás, este ano de 2010 foi gratificante, pois muitas 
revelações surgiram e nos surpreenderam com seu talento e se brilho, compondo, 
cantando ou tocando algum instrumento.
Após a seleção regional, esperamos estar novamente representando a 8a CRE na 
Finalíssima, em Outubro, quando teremos uma grande celebração  com as 10 CREs 
reunidas, homenageando o grande compositor da MPB - Ivan Lins.
E com é sempre bom relembrar momentos marcantes, postamos aqui o vídeo da canção
"Não Vou Parar de Sonhar" com a Banda Atitude e tendo como autora e vocalista 
principal a ex-aluna Evelyn Crys, premiada em duas categorias - Melhor Melodia e
Melhor Intérprete.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Cátia Regina Sant  mailto
Dom 12 Set 2010 21:10 Que trabalho lindo! Esta escola está de parabéns.
A equipe de profissionais aí deve ter bastante comprometimento com a educação. 
Adorei o conteúdo do blog
-------------------------------------------------------------------------------
XXII FECEM - FASE SELETIVA NA ESCOLA 
escrito em terça 07 setembro 2010 19:43

 
{#}FECEM - Festival da Canção das Escolas Municipais do Rio de Janeiro
Projeto Cultura que visa incentivar nas escolas a produção musical individual ou
coletiva dos alunos da Rede Municipal de Ensino, proporcionando uma vivência 
artística, articulada à formação de plateia sensível e crítica.
No dia 26 de agosto de 2010, realizamos no auditório da nossa UE a Fase Seletiva
contando com a participação brilhante dos alunos que compuseram quatro obras 
maravilhosas.
No próximo dia 14 de setembro de 2010, a nossa escola estará se fazendo 
representar na XXII edição do FECEM da 8a CRE com o reggae "Pátria de Ambições" 
e o pop-rock "Garota do Meu Bairro", que conquistaram respectivamente a 1a e a 
2a colocações na Fase Seletiva.
Registramos no vídeo acima, o resultado de um trabalho feito com seriedade, 
atitude e muito amor com os momentos emocionantes deste evento.
Desejamos a todos muito sucesso e boa sorte.
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
CARLOS CRUZ  mailto
Qua 06 Jul 2011 02:26 ... trabalhei nessa escola no início do séc XXI, guardo 
boas lembranças, um grande e caloroso abraço a todos.
-------------------------------------------------------------------------------
UM PROJETO DE VALORIZAÇÂO DA CULTURA AFRODESCENDENTE E DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL 
escrito em quarta 08 setembro 2010 22:09

CULTURA AFRODESCENDENTE, IGUALDADE RACIAL, AFRICANIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
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JANEIRO, UM PROJETO DE VALORIZAÇÂO DA CULTURA AFRODESCENDENTE E DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL
“Áfricas – A Beleza da Cultura de Lá e da Cultura de Cá” é um dos nossos 
projetos de mídia educativa produzido juntamente com os alunos que visa 
resgatar, divulgar e valorizar a cultura e as tradições de raízes 
afro-brasileiras. Este projeto também está direcionado para práticas positivas 
na promoção da igualdade racial, dentro do que estabelece a Lei 10639/03.
Não queremos com este projeto mostrar a narrativa de dor e sofrimento a bordo 
dos tumbeiros, tampouco os horrores e a miséria do cativeiro e do açoite, mas 
sim, do ponto de vista afirmativo, uma história que nos deixa um momento de 
memória viva e eminentemente enraizada nas nossas heranças genéticas e 
ancestrais oriundas do continente africano fortemente marcantes nas nossas mais 
diversas formas de manifestações histórico-culturais de norte a sul do Brasil 
através das quais o afro descendente tem papel de destaque na redescoberta da 
nossa IDENTIDADE no contexto histórico-cultural e étnico.
Samba, jongo, capoeira, candomblé, batuque, afoxé, caxambu, maculelê, congada, 
reisado e maracatu são as nossas Áfricas ricas em ancestralidade – os fios que 
tecem a gênese que uniu a África de lá e a África de cá. Toda essa herança é 
fruto longa e histórica resistência e luta por autonomia e reconhecimento 
travado pelos negros que não se curvaram diante de sua condição como 
escravizado. Ao contrário, por meio de sua rica produção cultural, conquistou, 
com muita propriedade, espaços importantes na sociedade na luta pela justiça 
social e pelo resgate de suas raízes e dignidade, no processo de reinvenção de 
sua identidade ancestral e na afirmação de sua cidadania.
Esperamos, com este espaço, estar contribuindo para um país mais consciente das 
páginas de sua História e do significado da luta contra o preconceito, 
proporcionando, assim, reais condições de JUSTIÇA, IGUALDADE e CIDADANIA.
Acessem www.coresdafricabrasil.arteblog.com.br ou o link favorito neste blog e 
confiram o conteúdo deste trabalho.
Prof. Nilton Barbosa Filho
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
SALA DE LEITURA ZIRALDO - UMA PÁGINA QUE SE ABRE PARA O CONHECIMENTO E O PRAZER 
DA LEITURA 
escrito em sábado 11 setembro 2010 09:48

PROJETOS DE SALA DE LEITURA, SALA DE LEITURA, LEITURA, PROJETOS DE LEITURA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, SALA DE LEITURA ZIRALDO - UMA PÁGINA QUE SE ABRE PARA O CONHECIMENTO E 
O PRAZER DA LEITURA
Considerando o reconhecimento as suas produções de qualidade indiscutível 
direcionadas principalmente ao público infanto-juvenil e por tudo aquilo que 
escreveu e desenhou em prol da Educação e do Futuro, a primeira equipe de 
alunos-monitores desta U.E. , no ano letivo de 2007, ao observar a grande 
procura por empréstimos de suas obras no nosso acervo, lançou a ideia de 
intitular este nosso espaço de leitura e produção de mídias em homenagem ao 
grande escritor e cartunista Ziraldo Alves Pinto, o pai de um dos maiores ícones
da literatura infanto-juvenil brasileira – o Menino Maluquinho. Ziraldo criou 
também toda uma turma de personagens com a qual revela a sua própria  
simplicidade e a riqueza de diversidade étnica e cultural do nosso país.
Uma homenagem e um reconhecimento mais do que justos a quem se tornou uma 
referência para jovens leitores e educadores.
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Entendemos que as obras de Ziraldo também têm a sua função social de tornar a 
escola um espaço privilegiado para a apropriação, disseminação e construção do 
conhecimento para a formação da cidadania e promover igualdade de condições aos 
indivíduos para que eles se desenvolvam plenamente nos aspectos cognitivo, 
afetivo, moral e ético. Para tanto, todo o projeto da Sala de Leitura Ziraldo, 
em consonância com o Projeto Político Pedagógico e com as ações do projeto “Rio,
Uma Cidade de Leitores”, se justifica em proporcionar aos nossos alunos momentos
de prazer num espaço aberto e privilegiado de desenvolvimento de práticas 
educativas direcionadas para a formação de leitores efetivos e a produção de 
mídia, de forma divertida e com domínio sobre a mesmas.
O Plano de Ação da Sala de Leitura Ziraldo é elaborado e desenvolvido a partir 
das diretrizes gerais de projetos pedagógicos e culturais da SME e da 8ª CRE, de
outras entidades ligadas à Educação e daqueles propostos pela Equipe Gestora, 
Coordenação Pedagógica e Equipe Docente.
Pretendemos com estas ações desenvolver nos alunos competências para a 
aprendizagem ao longo da vida, proporcionando-lhes uma variada gama de recursos 
além de todo o acervo disponível – incluindo novas tecnologias que facilitem 
para o aluno a dados que promovem a consciência da sua própria herança cultural 
e uma compreensão da diversidade de culturas. A seguir, relacionamos as ações 
que compõem o nosso planejamento de trabalho:
 
 {#}Projeto “Jovens Monitores de Mídia” – Oficina de Capacitação dos alunos 
voluntários
 {#}Dinamização do acervo através do atendimento a pesquisas, empréstimos e 
leitura ambiente;
 {#}Oficinas de Produção de Mídias;
 {#}Projeto “Poesia na Escola” (produção e mostra);
 {#}Sarau Literário (Anualmente ou em caráter especial em homenagem ao 
centenário de algum escritor ou poeta).
 {#}Projeto “Entre Nessa Roda” com atividades de leitura dramatizada, debates, 
contação de histórias, recital de poesias e encontro com autores;
 {#}Projetos de Redação;
 {#}Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa;
 {#}Aulas de suporte e reforço;
 {#}Vídeo Clube;
 {#}Atividades pedagógicas e eventos culturais.
 [FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
PROJETO "DANDO LETRAS À IMAGINAÇÃO" PREMIANDO ALUNOS COM IDEIAS PARA UM MUNDO 
MELHOR 
escrito em sábado 02 outubro 2010 05:41

INICIATIVA, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, PROJETO 'DANDO LETRAS À IMAGINAÇÃO' PREMIANDO ALUNOS COM IDEIAS PARA UM
MUNDO MELHOR
{#}Alunos da Rede Municipal são premiados pelo
Concurso de Redação "Dando Letras à Imaginação"
 
No dia 14 / 09/ 2010, foi realizada no RIOCENTRO a cerimônia de premiação do 
Concurso de Redação "Dando Letras à Imaginação", uma parceria da empresa BRASOIL
com a SME/RJ. Com o tema "As diversas formas de energia e o futuro do planeta", 

Página 2712



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
o concurso teve como objetivo incentivar a prática da escrita e a reflexão sobre
as diversas formas de matrizes energéticas e, dessa forma, criar no jovem um 
comprometimento maior com relação às questões de preservação ambiental e de um 
futuro sustentável. Alunos do 7º ao 9º anos de mais de 200 escolas da rede 
participaram do concurso. De acordo com a secretária Claudia Costin, além de 
incentivar a leitura e a escrita, a importância da iniciativa também está na 
atualidade do tema que cria no jovem uma consciência de responsabilidade social,
considerando que as decisões tomadas no amanhã estão nas mãos dos nossos jovens 
de hoje.
A 8a CRE e a Escola Municipal Nações Unidas parabeniza a aluna Kelly Cristina 
Duarte de Souza, que alcançou o segundo lugar, tendo recebido como prêmio, um 
lindo trofeu e um certificado. Além disso, conquistou o direito de ter sua 
produção textual publicada num livro que será distribuído para todas as escolas 
da rede. A seguir, o texto da aluna Kelly Cristina:
ENERGIA QUE GERA VIDA
À medida que o tempo passa, a visão do homem se expande e seu desejo de criar e 
transformar move o mundo.
Cada vez mais adaptados à realidade tecnológica do mundo moderno, seria difícil 
para nós imaginarmos a nossa sociedade sem nenhuma forma de energia.
Esse fascínio pela tecnologia, que hoje é capaz de gerar diversos potenciais 
energéticos, coloca a nossa frente um horizonte magnífico e, por isso, deixamos 
responsabilidades como segurança e preservação de lado, priorizando a 
necessidade do mundo em evoluir, mesmo com uma fonte de energia primária.
A verdade é que, no mundo, encontramos tudo aquilo do que precisamos, inclusive 
para produzir energia.
O mundo tem uma grande capacidade de adaptação às transformações causadas pelo 
homem, mas desde que estas sejam feitas com consciência e responsabilidade, com 
uma visão prospectiva e harmônica com o meio ambiente e com o homem.
A base de influência no mundo é o homem e, caso ocorra uma desordem, ou desvio 
nesse processo de relação homem-mundo, a adaptação não será efetiva e os efeitos
poderão ser consideravelmente negativos.
O emprego impróprio ou descontrolado de fontes energéticas podem colocar em 
risco toda a biodiversidade do planeta e comprometer seriamente o futuro da 
humanidade. Considerando toda essa preocupação, estudos e pesquisas tem sido 
feitas para se encontrar estratégias e meios que evitem quaisquer problemas ou 
danos ao planeta e, além do mais, possibilitando alternativas confiáveis tais 
como as energias solar e eólica, consideradas sustentáveis e seguras, já que não
deixam resíduos no meio-ambiente.
Esses projetos já foram experimentados com sucesso e vem sendo colocados em 
prática, abrindo para a humanidade um horizonte positivo quanto ao futuro e 
provando que não somos tão dependentes de todo e qualquer tipo de energia 
convencional que imaginávamos.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
NOSSOS ALUNOS DÃO SHOW NA MARATONA DE HISTÓRIAS DA 8a CRE 
escrito em sábado 16 outubro 2010 12:23

MARATONA DE HISTÓRIAS
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, NOSSOS ALUNOS DÃO SHOW NA MARATONA DE HISTÓRIAS DA 8a CRE
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
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1 comentário(s)
Silvana Nunes  mailto
Sáb 04 Dez 2010 11:08 Espetáculo encontrar um blog como este . parabéns. FOI 
DESSE JEITO QUE EU OUVI DIZER... deseja um bom final de semana para você.
SIGA-ME NO TWITTER: @ SilvanaNunes_RJ
Saudações Educacionais 

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\emnacoesunidas2011.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
MARATONA RACHEL DE QUEIROS 
escrito em quarta 21 setembro 2011 19:28

ABL, LEITURA, LITERATURA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, MARATONA RACHEL DE QUEIROS
No ano em que se comemorou o Centenário de Rachel de Queiroz, ficamos muito 
felizes por mais um aluno que se destacou brilhantemente neste Projeto. 
Parabenizamos o aluno Érick Henrique da turma 1904 pela premiação de seu 
trabalho na Academia Brasileira de Letras. O aluno Erik Henrique, 
surpreendentemente, tornou-se também um orgulho para a nossa escola e mais um 
aluno que passou a fazer a diferença.
[FOTO]

-------------------------------------------------------------------------------
XXII FECEM FINALÍSSIMA - PÁTRIA DE AMBIÇÕES É PREMIADA COM O TROFEU DE MELHOR 
LETRA 
escrito em quarta 21 setembro 2011 20:06

FECEM, MÚSICA, TALENTOS
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, XXII FECEM FINALÍSSIMA - PÁTRIA DE AMBIÇÕES É PREMIADA COM O TROFEU DE 
MELHOR LETRA
Mais uma vez, nossos ídolos mostraram com muita confiança e autonomia o seu 
talento e fizeram brilhar o nome da escola no palco da Sala Baden Powell, 
durante o XXII FECEM, conquistando o trofeu de Melhor Letra para a canção 
"Pátria de Ambições" e Revelação para a aluna Thayná Bezerra que a compôs e a 
interpretou lindamente. Os três últimos resultados no Festival da Canção vem 
consolidando cada vez mais o sucesso deste trabalho que é desenvolvido pelo 
Prof. Nilton com intuito de revelar ídolos e talentos na produção e execução 
musical. 
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Neilda Silva  mailto
Sex 23 Set 2011 00:42 Parabéns pelo reconhecimento do trabalho!
Adorei o Blog.
-------------------------------------------------------------------------------
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MONITORES - UMA REUNIÃOZINHA INFORMAL COM ESSA TURMA REBELDE 
escrito em quinta 22 setembro 2011 18:32

CIDADANIA, MONITORIA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, MONITORES - UMA REUNIÃOZINHA INFORMAL COM ESSA TURMA REBELDE
{#}Essa turma ao estilo "Rebeldes" são apenas alguns da minha equipe de trabalho
na Sala de Leitura e no Laboratório de Informática. É gratificante quando a 
escola desenvolve projetos de cidadania como esse onde o aluno aprende a 
valorizar-se mais como pessoa e a reconhecer-se como sujeito capaz  e autônomo.
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
Fabio Moreira
Sex 23 Set 2011 04:41 Adorei o blog, e eu esotu an foto *-* kk
-------------------------------------------------------------------------------
NAÇÕES NO TEATRO MUNICIPAL - UM CONCERTO PARA AS ESCOLAS 
escrito em quinta 22 setembro 2011 19:13

CIDADANIA, CULTURA, MÚSICA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, NAÇÕES NO TEATRO MUNICIPAL - UM CONCERTO PARA AS ESCOLAS
{#}Louvamos a iniciativa da Prefeitura da Cidade o Rio e da SME em promover 
eventos culturais como esse e, sobretudo, proporcionar a professores e alunos da
rede pública o contato com a cultura musical e artística de qualidade, seja ela 
erudita ou não. Ações como essa, sem sombra de dúvida, valorizam ainda mais a 
escola pública.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
XXII FECEM - ALUNOS GRAVAM CD COMO PROFISSIONAIS EM ESTÚDIO 
escrito em sábado 24 setembro 2011 04:26

CIDADANIA, MÚSICA, TALENTO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, XXII FECEM - ALUNOS GRAVAM CD COMO PROFISSIONAIS EM ESTÚDIO
{#} Enfim, a gravação do CD em estúdio é um momento muito especial, a maior 
recompensa para os alunos que revelaram, dentro do espaço escolar, o seu talento
na música e foram merecidamente premiados no XXII FECEM. Nós da equipe desta 
escola  também nos sentimos orgulhosos e recompensados pelo resultado de mais 
este trabalho em prol da Educação Pública de qualidade. Estes alunos brilharam e
se tornaram os novos ídolos e as mais novas estrelas da nossa constelação.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
A NAÇÕES REVELA SEUS TALENTOS 
escrito em sexta 30 setembro 2011 12:06

INTERDISCIPLINARIDADE, MULTIDISCIPLINARIDADE, MÚSICA, TALENTO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, A NAÇÕES REVELA SEUS TALENTOS
 
{#} Nas escolas, a música não deve ser necessariamente uma disciplina exclusiva.
Ela pode estar integrada ao Projeto Político-pedagógico e aos projetos culturais
da escola. Música hoje não é apenas uma das linguagens da disciplina chamada 
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artes, que pode englobar ainda artes plásticas e cênicas.
Trabalhar com música já faz parte do Projeto "A Nações Revela Seus Talentos"- 
projeto que, desde 2007, vem sendo articulado nesta escola com uma interessante 
proposta de trabalho inter e multidisciplinar com o intuito de descobrir os 
valores musicais, poéticos, literários e artísticos de um modo geral.
Este projeto nos dá autonomia para dinamizar este trabalho de forma a valorizar 
as habilidades criativas e a capacidade criadora do aluno e leva-lo, assim, a 
construir uma nova visão de mundo numa sociedade mais harmoniosa e justa.
Diante de nossas reflexões, portanto, é que resgatamos nesses jovens através da 
música e de todo tipo de arte, a sua sensibilidade e seu verdadeiro talento que,
quando revelados, operam magníficas transformações de caráter e descobertas de 
inestimáveis valores dentro da escola pública.
 
Prof. Nilton Barbosa Filho
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
A MÚSICA É A ARTE QUE PASSOU A FAZER PARTE DO NOSSO COTIDIANO 
escrito em segunda 03 outubro 2011 22:35

MÚSICA, TALENTOS, VALORES
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, A MÚSICA É A ARTE QUE PASSOU A FAZER PARTE DO NOSSO COTIDIANO
A música já se tornou um grande link dentro do Projeto Político-pedagógico desta
escola. Ela nos tem proporcionado muitas alegrias e muitas transformações. 
Portanto não podemos deixar de premiar estes talentos e de reconhecer que a 
escola pública é uma fonte de valores.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
3 comentário(s)
maria  mailto
Qua 11 Set 2013 00:13 me ajudou um pouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuco

Maria Dalva Teixeira  mailto
Qui 06 Out 2011 17:38 Simplesmente lindo!
Prof. José Carlos
Qua 05 Out 2011 05:44 Simplesmente maravilhoso o conteúdo pesagógico e cultural 
deste blog. É uma escola de talentos e gente bonita. Mais bonito ainda é o 
trabalho.
-------------------------------------------------------------------------------
XXIII FECEM REVELA NOVOS ÍDOLOS E TALENTOS NA NAÇÕES 
escrito em segunda 03 outubro 2011 21:22

FECEM, MÚSICA, PROJETO MUSICAL, TALENTOS
 
Apresentação da Escola Municipal Nações Unidas no palco da Lona Cultural Hermeto
Paschoal durante a fase regional do XXIII FECEM da 8a CRE. Lucas canta "Um Mundo
Melhor" - uma balada que fala da esperança do jovem por um futuro em que os 
sonhos se realizarão e mundo será melhor pra se viver. Com esta canção, a escola
conquistou o prêmio de segunda colocada no evento.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
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Erika  mailto
Seg 05 Dez 2011 12:57 Vou sentir muitas saudaaaaaaaades de tudo isso ><
-------------------------------------------------------------------------------
BIENAL 2011 - UM ENCONTRO DE LEITORES E AUTORES 
escrito em quarta 05 outubro 2011 17:06

LEITURA, RIO DE LEITORES, SALA DE LEITURA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, BIENAL 2011 - UM ENCONTRO DE LEITORES E AUTORES
{#} A Bienal do Livro 2011 foi um envento de grande sucesso que consolidou o 
Projeto "Rio de Leitores". Nunca antes pode-se notar a presença de tantos jovens
leitores ávidos por entrar nos mais variados estandes dos pavilhões que expunham
obras de todos os estilos e gostos. Não foi diferente com os jovens leitores da 
E. M. Nações Unidas que, além de fazerem do momento uma espontânea diversão, 
aproveitaram para escolher uma boa obra, encontrar-se com escritores e para 
participar de contações de histórias. Eles realmente mostraram que a nossa 
escola é uma escola que lê e muito, graças ao sucesso do trabalho dinamizado 
pela Sala de Leitura Zirado.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
RÁDIO-ESCOLA - UM ESPAÇO PARA O PROTAGONISMO DO ALUNO 
escrito em sexta 07 outubro 2011 14:22

PROJETO DE RÁDIO NA ESCOLA, RÁDIO-ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, RÁDIO-ESCOLA - UM ESPAÇO PARA O PROTAGONISMO DO ALUNO
{#} "A produção do conhecimento com autonomia, com criatividade, com criticidade
e espírito investigativo provoca a interpretação do conhecimento e não apenas a 
sua aceitação. Portanto, na prática pedagógica o professor deve propor projetos 
que provoquem um estudo sistemático, uma investigação orientada, para 
ultrapassar a visão de que o aluno é produto e objeto, e torná-lo sujeito e 
produtor do próprio conhecimento." (BEHRENS)
 
A Escola Municipal Nações Unidas dispõe de um estúdio de rádio e o potencial 
pedagógico do rádio como ferramenta já é uma realidade em muitas escolas 
brasileiras, ampliando o espaço da sala de aula, motivando os alunos para a 
leitura, o discurso e a produção escrita, além de estar propiciando a 
oportunidade de comunicação e representação do conhecimento.
 
Quando utilizo rádio na escola, meu trabalho vai além do entretenimento, isto é,
desenvolvo ações voltadas para o protagonismo dos alunos e para a preparação de 
futuros cidadãos, tudo aliado às propostas do Projeto Político-pedagógico da 
U.E. .
Uma das vantagens do uso pedagógico da rádio é seu caráter social e difusão 
cultural. 
Quando implantamos em 2008 um estúdio de rádio na escola, percebi que tal ação 
não era apenas uma forma de motivar os alunos para novas formas de trabalho, mas
também de assegurar espaços para publicação de suas produções textuais e 
musicais.
Oferecer ao aluno a possibilidade de serem comunicadores é um grande desafio, 
visto que inverte o seu habitual papel de receptor de informação na sala de 
aula. Na verdade, é importante que os alunos tomem consciência de que aquele é o
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seu espaço de ação, produção, competência e responsabilidade.
Uma emissora de rádio escolar é, logicamente, diferente das emissoras de rádio 
AM e FM com relação aos objetivos, aos recursos e à forma de trabalho de que 
dispõe. 
A principal proposta deste meu projeto é fazer o aluno desenvolver um espírito 
crítico e dotá-lo de autonomia e capacidade criadora. Ao mesmo tempo que aprende
a produzir um programa de rádio, um roteiro, uma reportagem, uma notícia, uma 
entrevista, uma operação de áudio, aprende também a ser ouvinte, leitor habitual
e um cidadão com capacidade crítica. Este tipo de projeto é, talvez, a maneira 
mais simples, versátil e eficaz de se fazer educação, um jeito diferente de 
ensinar e aprender, com o uso das ferramentas da nova tecnologia empregadas na 
educação , fortalecendo os ecossistemas comunicativos dentro da escola, 
assegurando um espaço onde se cultive os valores éticos, a cidadania, o respeito
e a formação de opiniões.
Este projeto visa atender e beneficiar diretamente os alunos do 6º ao 9º anos  
previamente inscritos na Oficina de Rádio, que os capacita, promovendo a 
aquisição de conhecimentos e habilidades indispensáveis na comunicação e à 
aprendizagem.
Durante as oficinas, as ações estão voltadas para o conteúdo teórico e prático, 
tornando os alunos aptos a operar equipamentos, executar transmissões, elaborar 
pautas e roteiros de programação, editar áudio (música, vinheta e voz), produzir
textos jornalísticos, fazer locução e apresentação de programas e quadros, 
aprimorando, consequentemente, o seu nível de leitura. 
Convém frisar que o sucesso do projeto conta com a parceria da equipe gestora, 
do corpo docente e dos funcionários.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
RÁDIO "SE LIGA AÊ!" - TAMBÉM LIGADA EM VOCÊ 
escrito em sexta 07 outubro 2011 15:14

OFICINA, RÁDIO, RÁDIO-ESCOLA
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, RÁDIO 'SE LIGA AÊ!' - TAMBÉM LIGADA EM VOCÊ
Alô, galera!  SE LIGA AÊ!
Em breve estará no ar a rádio de nossa escola, com muita música, informação de 
interesse e entretenimento.
Pra você que quer ser locutor, DJ, jornalista, repórter, editor, redator, 
entrevistador e apresentador, se liga aê e venha fazer parte de nossa equipe, 
parrticipando das oficinas que são, além de interessantes, muito dinâmicas, 
interativas e divertidas.
 
Logomarca (adaptação)
Nome e slogan da rádio - Produzidos pelos alunos participantes da oficina e 
escolhidos por votação na escola.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
PROJETO "UM MUNDO MELHOR: CONVIVENDO COM AS DIFERENÇAS" 
escrito em sexta 07 outubro 2011 16:18

BULLYNG, DESIGUALDADES, DIFERENÇAS, DIVERSIDADE, RESPEITO
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, PROJETO 'UM MUNDO MELHOR: CONVIVENDO COM AS DIFERENÇAS'
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O mundo merece ter paz e igualdade, mas muita gente ainda é incapaz de enxergar 
e compreender essa verdade. Vivemos num mundo de opressão, preconceitos, 
violência, guerra e dor. E preocupada com essas questões, a nossa escola 
desenvolveu durante todo o mês de agosto de 2011 atividades e ações de 
conscientização entre todos os alunos, envolvendo as seguintes questões: 
DIFERENÇAS, DESIGUALDADE, RESPEITO e BULLYING que culminou numa grande Mostra de
Trabalhos e Apresentações Musicais Teatrais envolvendo esses temas tão 
preocupantes dentro da nossa sociedade.
Um mundo mais justo é o que queremos para nós e para a futura geração do 
planeta.
A seguir, a letra da música "NO PAÍS DAS DIFERENÇAS"  de autoria da aluna 
Larissa Silva da turma 1704.
  
No País das Diferenças
  
O preconceito toma conta do país
Deixa dores e marcas por onde passa
Não perdoa nem livra ninguém
É a pura realidade
Não há sexo, padrão ou idade
Ele sempre faz alguém infeliz
Se tem preconceito, tô fora!
Esse crime em nada compensa
A humanidade precisa acreditar
(Acreditar) na sua força e na vontade de lutar
Pra acabar com essa coisa
Que se chama diferença
 
O país precisa se revestir
E deixar as injustiças lá pra trás      
Chegou a hora de mudar a consciência
Não é mistério                                                               
Chorus
Nem é ciência
Com amor e respeito,
Tudo vai se transformar
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
APRENDA A CONVIVER COM O DIFERENTE 
escrito em sábado 08 outubro 2011 07:06

BULLYING, DIFERENÇAS, DIVERSIDADE
 
{#} Trabalho realizado por alunos do 9o ano (T:1901) "Aprenda a Viver Com as 
Diferenças".
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
4 comentário(s)
Débora
Qui 10 Nov 2011 09:58 Eu sou da turma 1901 e amei ver o video do nosso trabalho 
no blog da escola !
Miriam Silva &#9829;  mailto
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Sex 28 Out 2011 18:16 Muito lindo o vídeo , parabéns turma 1901 .
Lucia Silva  mailto
Sex 21 Out 2011 02:05 Esta Turma fez um trabalho muito bom quando desenvolvemos 
o "Projeto Convivendo com as Diferenças" na Escola, São Alunos inteligentes e 
demonstraram interesse e sensibilidade ao falar sobre um tema tão importante nos
dias de hoje. Vale também pontuar que eles realizaram as atividades com 
dedicação e alegria e tiveram a orientação de dois grandes Professores. Parabéns
Alunos da Turma 1901. Parabéns Professores Luciana e Nelson.
Adriana Marianna
Seg 17 Out 2011 20:08 Fiquei emocionada com o vídeo!!! Parabéns aos professores 
Nelson e Luciana!!! Saudades de você, Lu!!!
São trabalhos como estes que fazem a diferença na vida de nossos alunos!!! Tenho
orgulho de fazer parte desta equipe!!! Beijos
-------------------------------------------------------------------------------
UM POEMA POR UM MUNDO MELHOR 
escrito em terça 11 outubro 2011 22:21

DIFERENÇAS, DIVERSIDADE, TOLERÂNCIA
 
Blog de emnacoesunidasrj : ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, UM POEMA POR UM MUNDO MELHOR
CONVIVENDO COM AS DIFERENÇAS
 
Todos os seres humanos são filhos de Deus
Uns com mais razão,
Outros com mais emoção
Mas todos somos de uma mesma espécie
Como é difícil neste mundo de meu Deus nos acertarmos
Nos compreendermos
E convivermos pacificamente
Sempre apontaremos para alguém o seu defeito
Ou então, seremos apontados
Por tudo aquilo que se diz imperfeito.
Assim, entraremos em conflitos
Para que aceitem o nosso jeito de ser
Ou faremos com que as pessoas mudem seu jeito
Para satisfazerem o nosso ego
Muitas vezes criticamos os outros
Com base num "falso moralismo"
Dizendo que isto ou aquilo não é certo
para se fazer
Porque não "pega bem"
O que as pessoas vão falar?
Exigimos postura do outro
quando não nos comportamos
Somos tão falsos quanto as nossas vontades
de querer e de fazer
Um falso moralista é alguém horrorizado com a possibilidade
de outros estarem se divertindo em algum lugar, do seu jeito
Creio que um mundo melhor virá
quando nos libertarmos de tantos preconceitos
e do rótulo das diferenças
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Vivamos a nossa vida
querendo, de fato, a felicidade
Deixemos o outro também ser feliz
Sem magoar para não ser ferido
Se acreditarmos numa coisa - humanidade
e formos mais compreensivos e tolerantes uns com os outros
viveremos em paz e felizes.
 
 
Autora: Silvia Beatriz - Turma: 1802
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
POESIA NA ESCOLA 2011 
escrito em terça 18 outubro 2011 16:56

POESIA, PRODUÇÃO TEXTUAL, VERSOS
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, POESIA NA ESCOLA 2011
{#} O Projeto Poesia na Escola tem na escola um espaço de cultura, criação, 
participação e interação; promovendo o estímulo à produção de textos poéticos, à
reflexão e à sensibilidade. 
O Projeto Poesia na Escola visa a criação de poemas inéditos e individuais a 
serem produzidos  por alunos, a partir da orientação e das atividades propostas 
pelo professor de sala de aula e sala de leitura. O projeto está direcionado 
também a professores que tem dom poético. 
Nossa escola teve a participação dos seguintes alunos com suas composições - 
Arthur de Freitas  (T: 1704), Igor Lima (T: 1703), Karoline Borges (T: 1704) e 
Thaynara (T: 1702) e dos professores Nilton Barbosa e Eneida Iguape. Confiram as
produções no nosso livro eletrônico.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
1 comentário(s)
1606
Seg 24 Out 2011 19:04 urru turma 1606 e a melhor da naçoes unidas
-------------------------------------------------------------------------------
A ESCOLA PÚBLICA REVELANDO OS NOVOS TALENTOS INTRUMENTAIS NA MPB 
escrito em quinta 20 outubro 2011 17:11

MÚSICA, TALENTOS DA ESCOLA
 
Jeferson Rino é aluno da turma 1701 e já um profissional de música que deixou 
aflorar todo seu talento como instrumentista bem no início de sua adolescência. 
Ele já toca e faz shows com grandes nomes da MPB e arrasa com sua performance no
sax.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
13 comentário(s)
Camargo
Dom 20 Nov 2011 19:02 merece respeito uma escola que tem um aluno desse emquanto
todos ouvem fank ele toca jazz
Léia
Seg 07 Nov 2011 05:48 esse menino me emociona vi ele ao vivo
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Miriam Silva &#9829;  mailto
Sex 28 Out 2011 17:56 Arrasa Jeferson , realmente vc é muitto talentoso , 
continue assim não deixe ninguem acabar com os seus sonhos . 1701 turma sem 
noção .Faço parte dela .... &#9829;
Bruna
Sex 28 Out 2011 15:43 Gravei esse prodígio no show do Caio Mesquita sinceramente
e coisa de outro mundo ,mais ele mora no RJ ele é Brasileiro e prova que tocar 
jazz não é só para Americanos. segue o link Jeferson Rino & Caio Mesquita Nações
Unidas coloca esse vídeo também.
http://www.youtube.com/watch?v=s-WbjCk_j6g
Caio.M  mailto
Qua 26 Out 2011 14:33 Tinha que ser da minha turma ^^ :D
Célio
Ter 25 Out 2011 00:13 Jeferson Rino é puro jazz improvisa como grandes nomes do 
jazz aproveitem esse talento na escola vocês assistiram o video tive o 
privilégio de assisti-lo ao vivo manda jazz e mpb
Adriana Marianna  mailto
Dom 23 Out 2011 22:31 Simplesmente, MARAVILHOSO!!! Além de ter um mega talento, 
sabe escolher perfeitamente as músicas que toca! Nações Unidas sempre atraindo 
grandes talentos!!!
Parabéns ao aluno Jeferson Rino!!!
Professora Adriana Marianna
Prof Heleno
Dom 23 Out 2011 03:41 esse menino é uma mistura de Chalie Parker e Jhon
Contrane ai professores utilezem esse menino
Fabio
Sáb 22 Out 2011 20:58 gente vamos da uma força para esse menino ele toca muito
Suzana
Sex 21 Out 2011 23:32 Jeferson Rino é tudo de bom arrasa nem
Iranildes
Sex 21 Out 2011 23:20 Fui no show de fenômeno em abril fiquei encantada, 
secretaria municipal de cultura, vocês já conhecem esse menino? conhece sim ele 
tocou para vocês em na regência do Mario del Rei po da uma força para ele
jorge
Sex 21 Out 2011 23:01 conheço esse menino ele é um astro já tocou com o Caio 
Mesquita e roubou o show aplaudido por vários minutos parabéns a escola em fazer
esse destaque se possível for coloque também o video dele com o Caio Mesquita e 
o video do Zeca do trombone e Jeferson Rino
Sônia Queiros  mailto
Sex 21 Out 2011 15:42 Que orgulho dirigir esta escola com tantos talentos. 
Fiquei muito emocionada com o Jeferson. Parabéns menino. Você tem talento! 
Parabéns Profº Nilton, como sempre arrasando com seu trabalho.
-------------------------------------------------------------------------------
POESIA NA ESCOLA 2011 - PUBLICAÇÕES DE PROFESSORES E ALUNOS EM LIVRO ELETRÔNICO 
escrito em sábado 26 novembro 2011 21:20

POESIA - PRODUÇÃO TEXTUAL - TALENTOS
 
Este livro eletrônico reúne uma bela coletânea dos trabalhos produzidos por 
alunos e professores no Projeto "Poesia na Escola 2011".
Destacamos os textos selecionados e premiados da Professora Eneida Iguape de 
Melo com o poema "Ao Seu Lado" e dos alunos Igor Lima de Oliveira (T: 1703) - "A
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Vida Tem Seu Tempo" e Karoline Borges (T:1704) - "Soneto das Quatro Estações".
Nossa escola se orgulha mais uma vez em promover novos talentos , agora na 
poesia. Parabenizamos e desejamos sempre muito sucesso a todos.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 comentário(s)
Sônia Queiros  mailto
Dom 27 Nov 2011 19:30 Mais uma vez nossa Escola dá show nos Projetos que 
participa. Parabéns aos alunos, a Profª Eneida e principalmente a você, 
responsável por nosso sucesso. A publicação ficou maravilhosa.
Lucia Silva  mailto
Dom 27 Nov 2011 16:47 Este é mais um projeto brilhante realizado em nossa 
escola. Tenho muito orgulho de trabalhar em um lugar que valoriza e estimula 
professores e aluno no caminho do aprendizado. Parabéns Professores Nilton e 
Eneida. Parabéns Queridos Alunos.
-------------------------------------------------------------------------------
FESTA DA INAUGURAÇÃO DO ESTÚDIO DA RÁDIO "SE LIGA AÊ" 
escrito em domingo 04 dezembro 2011 21:31

PROJETO DE RÁDIO, RÁDIO ESCOLAR
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, FESTA DA INAUGURAÇÃO DO ESTÚDIO DA RÁDIO 'SE LIGA AÊ'
No dia 09 de novembro de 2011, realizou-se a festa de inauguração do Estúdio da 
Rádio "Se Liga Aê!". Este será mais um espaço nesta escola onde o aluno terá 
oportunidade de adquirir novos conhecimentos e aprimorar ainda mais a leitura e 
a escrita através de suas habilidades na produção de midia radiofônica.
Os alunos que participam do projeto da Oficina de Rádio Escolar tem aulas 
teóricas e práticas e vão, aos poucos, descobrindo e definindo suas habilidades.
Dessa forma, já temos uma equipe formada por quinze alunos que desempenham as 
seguintes funções: editor assistente, editor-redator, editor de pauta, editor de
áudio, repórter, jornalista, DJ, locutor e operador de áudio.
Recentemente, o nosso trabalho foi matéria de reportagem da publicação Rede 
MultiRio, edição Setembro & Outubro de 2011.
Todo o material produzido será transmitido durante o recreio, através de caixas 
acústicas instaladas no pátio e no refeitório.
Haverá também uma programação de variedades intitulada "Farofa Musical", com 
bate-papos, giro esportivo, noticiário, humor e, é claro, muita música.
Como projeto pedagógico, a Oficina de Rádio Escolar cumpre o seu papel de 
promover a informação, o conhecimento e fazer do aluno um protagonista de suas 
próprias produções.
 
Prof. Nilton B. Filho
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
6 comentário(s)
emnacoesunidasrjemnacoesunidasrj Sáb 23 Jun 2012 07:41 Olá, Regiane!
Para a inauguração, monte com seus alunos um texto solene e um roteiro especial 
de programação de inauguração.
Crie uma vinheta da rádio com seus alunos.
Faça uma eleição para o nome da rádio.
Para a alegria dos alunos, termine com música e uma festa de inauguração.
Boa Sorte!
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regiane  mailto
Sex 22 Jun 2012 01:18 adorei! tb estou montando uma radio na minha escola e 
gostaria de saber o q vcs fizeram no dia da inauguração.
obrigada!
Lucia Silva  mailto
Qui 19 Jan 2012 02:51 A Rádio SE LIGA AÊ é uma conquista em nossa Escola e um 
dos muitos projetos realizados por alunos responsáveis e protagonistas em seu 
sucesso acadêmico com a coordenação competente do Professor Nilton. Em 2012 
buscaremos utilizar este espaço para levar a toda a nossa comunidade escolar, 
não somente entretenimento, mas atividades informativas e pedagógicas que 
influenciem de forma relevante a melhoria do desempenho escolar. Vamos precisar 
de todo mundo.
Wallace Assis  mailto
Seg 19 Dez 2011 21:28 Sou Dj,operador e editor da radio Se Liga Aê
Weslley  mailto
Seg 05 Dez 2011 16:46 fiz parte do fecem amei a esperiencia eu continuo melhor 
amigo da evilyn crys ele tambem amou a esperiencia
Sônia Queiros  mailto
Seg 05 Dez 2011 11:49 Parabéns Nilton por sua persistência. Continue com este 
lindo trabalho, mesmo a distância estarei sempre torcendo por você que para mim 
é um exemplo de profissional.
-------------------------------------------------------------------------------
SER DIFERENTE É NORMAL NESTE MUNDO DE TANTA DIVERSIDADE 
escrito em quinta 08 dezembro 2011 11:42

DIFERENÇAS, DIVERSIDADE
Blog de emnacoesunidasrj :ESCOLA MUNICIPAL 08 17 020 NAÇÕES UNIDAS - RIO DE 
JANEIRO, SER DIFERENTE É NORMAL NESTE MUNDO DE TANTA DIVERSIDADE
TRABALHO DE PRODUÇÃO POÉTICA DOS ALUNOS GABRIEL E KELLY DA TURMA 1905 
DESENVOLVIDO PELA PROFESSORA MÁRCIA ARAÚJO PARA O PROJETO "CONVIVENDO COM AS 
DIFERENÇAS POR UM MUNDO MELHOR" 
 
SER DIFERENTE É NORMAL
 
Ser diferente é normal,
Nisso não há nenhum mal.
Ser diferente é ser gente como a gente.
Porém muitas pessoas não entendem,
e não sabem lidar com essas mentes.
A dica é: seja natural.
Com o tempo se vê que tudo é normal.
Amor, carinho e brincadeira,
Isso tudo é o que importa,
Não é besteira
Ser diferente é normal.
Nisso não há nenhum mal.
Não dê desprezo, nem mostre ignorância,
Trate com importância,  
Afinal ninguém é perfeito,                                           
Só que nós nunca reconhecemos:                       
O preconceito é nosso pior defeito
Lembre-se que poderia ser você,
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Ou um dia ainda possa acontecer,
Com um irmão, filho, primo, ou alguém 
Que está por nascer.
Ame a todos de um jeito incondicional
Porque ser diferente é normal.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
7 comentário(s)
Emilia  mailto
Seg 27 Mai 2013 13:20 Trabalho
junior  mailto
Sáb 11 Mai 2013 21:31 maravilhoso, estudo servço social e me encantei com seu 
poema, parabens !!!
Elizangela  mailto
Qua 01 Mai 2013 15:39 Nossa é nota 1000 este poema, muito bom mesmo, estou 
fazendo faculdade de Serviço Social, e amei este poema, muito bom crianças 
continuem assim, que o futuro deste país é de vocês....
Jucilene Ageme  mailto
Seg 08 Abr 2013 15:03 Respeito acima de tudo! ser diferente é normal 
principalmente quando se refere ser humano com sentimentos...
Élen  mailto
Qua 08 Ago 2012 20:04 Gostei muito do texto, Mim ajudou de mais no meu trabalho.

          
Daniele  mailto
Qua 08 Ago 2012 15:41 ADOREI O TEXO LINDOOO D + VEIO MASSA.......
Emerson  mailto
Sex 16 Dez 2011 00:14 Sao projetos como este que tem que ser levado como exemplo
a todas as demais escolas..Nao so do Rio, como tambem para todo o Brasil. 
Parabens por esta grande ideia.

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\empracinhajsilva.webnode.com.2011.txt
************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
<POSTAGEM>

<TÍTULO DA POSTAGEM>
QUE TAL SEGUIR ESSAS REGRAS?

<DATA DA POSTAGEM>
18/11/2011 23:54

<CONTEÚDO DA POSTAGEM>
Regra 1 - A vida não é fácil: - acostume-se com isso. 
 Regra 2 - O mundo não está preocupado com a sua auto-estima. O mundo espera que
você faça alguma coisa útil por ele ANTES de sentir-se bem com você mesmo.
 Regra 3 - Você não ganhará R$ 20.000 por mês assim que sair da escola. Você não
será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes que 
você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone.
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Regra 4 - Se você acha seu professor rude, espere até ter um Chefe. Ele não terá
pena de você.
Regra 5 - Vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da 
sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso: eles chamam 
de oportunidade.
 Regra 6 - Se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então não lamente seus 
erros, aprenda com eles.
Regra 7 - Antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles
só ficaram assim por pagar as suas contas, lavar suas roupas e ouvir você dizer 
que eles são "ridículos". Então antes de salvar o planeta para a próxima geração
querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar seu próprio 
quarto.
Regra 8 - Sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e 
perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas você não repete mais de 
ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece com 
absolutamente NADA na vida real. Se pisar na bola, está despedido... RUA !!!!! 
Faça certo da primeira vez!
 Regra 9 - A vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões 
livres e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas 
no fim de cada período.
Regra 10 - Televisão NÃO é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o 
barzinho ou a boite e ir trabalhar.
 Regra 11 - Seja legal com os CDFs (aqueles estudantes que os demais julgam que 
são uns babacas). Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar PARA 
um deles

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\GEEpitacioPessoa 2013.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
Unidos da Epitácio Pessoa
Bom dia, minha gente!

Feriadão chegando e o trabalho só aumenta, mas não podemos esquecer que momentos
de descontração são importantes para nos ajudar a manter o foco e a motivação. 
Por isso, no almoço de ontem, os professores surpreenderam os alunos com muito 
samba graças ao nosso mestre de bateria, Professor Ricardo, vulgo Sérgio 
Mallandro Yeah Yeah! Deem uma olhada no vídeo abaixo e confiram como esse 
pessoal é louco! Postaremos mais vídeos assim que possível!
[VÍDEO]

<COMENTÁRIOS>
3 COMENTÁRIOS ATÉ AGORA
Foi um momento show ! Devoemos isto ao Prof. Ricardo que trouxe de Pauqetá, nas 
barcas os tambores para formar os “Tambores da Epitácio”.
Estamos todos muito felizes. !!!!!

Comentário de Marly
Em 8 de abril de 2013 responder
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-------------------------------------------------------------------------------
É tempo de mudança!
Dizem que toda mudança gera desconforto. Não no Ginásio Experimental Carioca 
Epitácio Pessoa. Aqui, a mudança veio para gerar conforto, dar suporte, trazer 
prazer e alegria. Mas o trabalho está apenas começando.

Faz um mês que o ano letivo de 2013 teve início e que nosso projeto, elaborado 
com muito carinho após horas e mais horas de discussão, foi posto em prática. As
ideias estão amadurecendo aos poucos apesar das dificuldades e da confusão 
geradas pelo frio na barriga e o medo de não conseguir superar nossas próprias 
expectativas. Nem tudo funcionou como gostaríamos, porém com organização e 
companheirismo, estamos podando nosso jardim para que nossas flores floresçam 
com a qualidade que merecem e tenham uma nova chance de crescer e sonhar alto, 
um direito que deveria estar assegurado a todas as crianças que confiam em seus 
professores.

Desejamos boa sorte às famílias Pax, Coelho, Foca nos Estudos, Miragaya, Jesus, 
Carioca, FamilyFace, Constelação, Show, Gran Madre e Einstein, com seus tutores 
loucos que não têm medo de trabalhar duro e seus alunos que abraçam as novidades
sem hesitar e ajudam a construir uma escola de excelência. E um agradecimento 
especial à nossa coordenadora pedagógica Carla e nossa diretora Marly, que 
abraçaram a ideia e confiaram em nós.

Com essas palavras, o blog do GEC Epitácio Pessoa 2013 está oficialmente 
inaugurado. Não se esqueça de fazer seu registro e participar, pois sua 
colaboração é muito importante!
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
10 COMENTÁRIOS ATÉ AGORA
Vamos que vamos!

Comentário de Daniel Coelho
Em 17 de março de 2013 responder
E assim vamos caminhando, um dia de cada vez! Numa verdadeira comunidade de 
aprendizagem, um ajudando o outro e todos aprendendo juntos. Parabéns ao Daniel,
o blog está TDB!

Comentário de Sandra Vallim
Em 17 de março de 2013 responder
Estamos juntos, por uma educação de qualidade!

Comentário de Alinnie
Em 17 de março de 2013 responder
Olá! Sou Professor da Eletiva de Karatê e gostaria de postar algumas fotos de 
nossos alunos. Como devo proceder?
Força e Honra.
Oss!
Sensei Josimar Oliveira

Comentário de Josimar Oliveira
Em 19 de março de 2013 responder
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Bom dia, professor Josimar. É só enviar as fotos para o email da escola que 
colocamos no blog! Um abraço!

Comentário de Ginásio Experimental Carioca Epitácio Pessoa
Em 27 de março de 2013 responder
No nosso Gec sonhamos em transformar a vida de nossas crianças. E vamos 
conseguir!

Comentário de Marcelo Miragaya
Em 8 de abril de 2013 responder
GEC Epitácio Pessoa lugar de gente feliz!!

Comentário de Carla Aida
Em 8 de abril de 2013 responder

-------------------------------------------------------------------------------
Aulão de Língua Portuguesa
E aí, gente boa?

No último dia 4, nossas queridas professoras Maria Luiza Azevedo Barroso e Iara 
Madeira deram um verdadeiro show com seu aulão de Língua Portuguesa, com a ajuda
da professora Sandra Vallim. Foram 50 minutos de uma competição acirrada entre 
nossas famílias, embalada por lindas canções de Vinícius de Morais. Depois, 
todos se dirigiram para suas salas e fizeram ilustrações baseadas em poemas do 
autor. Dê uma olhada em nosso mural clicando aqui e assista ao vídeo abaixo para
um palhinha desse grande dia!
[VÍDEO]
<COMENTÄRIOS>
17 COMENTÁRIOS ATÉ AGORA
Foi um show, um trabalho maravilhoso, muito carinho envolvido, o que, aliás, é a
tônica do nosso trabalho.
Estamos juntos, em busca de um ideal.
Parabéns às professoras.

Comentário de Marcelo Miragaya
Em 8 de abril de 2013 responder
Foi realmente MARAVILHOSO!!!
PARABÉNS EQUIPE DE HUMANIDADES!!!

Comentário de Carla Aida
Em 8 de abril de 2013 responder
Foi muito bom, todos gostaram muito! Trabalhar com essa equipe é tudo de bom. 
Depois, nas salas de aula, os alunos fizeram caricaturas de Vinicius e 
ilustraram alguns poemas do Poetinha para os Concursos dos quais estamos 
participando!

Comentário de Sandra Vallim
Em 8 de abril de 2013 responder
Parabéns professoras!!! O aulão foi um sucesso!!! Alegria, motivação e muito 
conhecimento!!!

Comentário de José Ricardo (JR)
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Em 13 de abril de 2013 responder

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\GinasioExperimentalCarioca 2011.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
Olá, mundo!
Publicado em 16 de Fevereiro de 2011 por professorlindomar
Bem-vindo ao nosso espaço virtual.
Deixe seu comentário e ficaremos muito gratos.
Professores Iniciando 2011 no Ginásio

[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
maria cristina, em 21 de Fevereiro de 2011 às 22:48 disse:
ADOREI!!!!!!!!! É SÓ O INÌCIO!
SONHAR VALE A PENA!!!
Resposta
Ione CoRez, em 23 de Março de 2011 às 23:37 disse:
PARABÉNS!!! Vc sempre DEMAIS!!! Todo sucesso do mundo! Beijos!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Aulas digitais na Educopédia
Publicado em 17 de Fevereiro de 2011 por professorlindomar
O que é a Educopédia?

 

É uma plataforma que usa as mais diferentes mídias digitais para o uso de 
professores e alunos para o ensino de conteúdos programáticos.
Para isso foi criado um site principal contendo aulas digitais, com conteúdos 
relativos à temáticas variadas, trabalhado em todas as disciplinas do Ensino 
Fundamental. 
Essas aulas estão sendo produzidas por professores da própria Rede Municipal de 
Ensino,  compostas por variadas mídias, como músicas, games, fotografias e 
vídeos, etc. Os professores Educopedistas foram selecionados para o projeto 
através de processo seletivo público e rigoroso.

Entre como visitante no site da EDUCOPÉDIA e o RIOEDUCA
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
alexander, em 19 de Maio de 2011 às 16:35 disse:
quero participar
Resposta
estela, em 25 de Março de 2012 às 9:39 disse:
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Quando eu to em dificuldades eu voo aquii pra ver que dia vaii ter prova pra mim
logo estudar ….
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Fábrica de sonhos
Publicado em 18 de Fevereiro de 2011 por professorlindomar
Aqui iniciarão muitos sonhos, projetos de vida bem sucedidos!
Jovens Protagonistas de suas realidades…
[FOTO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
5 Respostas
Denise Barcellos, em 19 de Fevereiro de 2011 às 19:10 disse:
Estou muito feliz e orgulhosa de participar com
vocês deste grande momento.
Tudo de bom nesta segunda-feira e no restante do ano.
Abraços Denise /2CRE
Resposta
professorlindomar, em 19 de Fevereiro de 2011 às 23:12 disse:
Certamente seremos um sucesso!!!
Resposta
Morgana Rezende, em 20 de Fevereiro de 2011 às 16:19 disse:
Alunos e professsores, parabens!!!
Tenho certeza que esta “fábrica de sonhos” é o início da transformação de muitas
vidas e, consequentemente, da nossa sociedade.
Estou orgulhosa de poder compartilhar estas notícias!
Obrigada!
Sucesso!!!
Morgana ( 2ªCRE/GED)
Resposta
Andrea Fernandes, em 8 de Março de 2011 às 22:59 disse:
Estudantes, Professores e Funcionários,
Acabei de conhecer o blog de vocês e gostei muito de tudo o que vi.
Parabéns!! Desejo que os sonhos sonhados sejam vividos plenamente e que se 
transformem em realidades.
Sucesso!
Andrea Fernandes (2ª CRE/GED).
Resposta
Luana Lima, em 28 de Março de 2011 às 23:49 disse:
Gostei do G.E.C.
A ”Jovem Protagonista” que ficou no grupo azul comigo, a Cristina, apareceu no 
vídeo! To mt feliz de ter visto ela! Que saudade!
Espero que esse ano seja TDB *-*, e o G.E.C ajude muito os alunos a alcançarem 
seus sonhos!
Lindomar, o site ta super!!!
Bj ;*
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
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Leitura na Sala de Aula
Publicado em 3 de Abril de 2011 por professorlindomar
Trabalho da professora Sílvia David,
de Lingua Portuguesa, com leitura em sala de aula.

[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
Professora Priscila, em 4 de Abril de 2011 às 0:40 disse:
Lindo trabalho!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Visita da Secretária Cláudia Costin ao GEC Orsina
Publicado em 30 de Abril de 2011 por professorlindomar
Um resumão da nossa recepção à
Secretária Cláudia Costin
 

Clique na imagem abaixo e veja as FOTOS do dia 27/04
Visita da Secretária Cláudia Costin ao GEC Orsina
Visita sa secretária
[VÍDEO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
Odaisa, em 31 de Maio de 2011 às 12:48 disse:
Fico feliz em saber do sucesso dessa parceria!!! Parabéns!!!
Resposta
Julio Cesar, em 20 de Junho de 2011 às 22:44 disse:
Olá amigos, bela festa. Estudei nesta escola em 1995 – 1998, grande momentos eu 
vive. Vejo que esta retomando seu grande momento
Só achei muito estranho uma coisa, que hino é este, é verdade que mudaram o 
nosso hino? Me desculpe, mas acho o outro muito mais bonito. Siga abaixo o 
verdadeiro hino do Orsina da Fonseca.
HINO DO ORSINA DA FONSECA
Esse templo semeia o saber,
Num convivio de paz e bonança
Incitando a estudar e a vencer,
Concretiza a tenaz esperança.
Nele reina o fecundo trabalho,
Alvorada de um belo porvir
Teto amigo bendito agasalho,
Magnitude, honradez a espargir.
Através de bons mestres ensina,
A ciência, a virtude e o saber.
Na harmonia da arte divina,
Proporciona alegre viver.
Mocidade feliz a marchar,
Sob a luz ideal da instrução,
Sabe Orsina da Fonseca
Honrar com respeito, amor e gratidão.
Tinhamos um hino, uma bandeira, e como agora, disciplinas extras como música, 
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artes plasticas e cênicas, frances e inglês.. Eramos bons nos esportes e 
tinhamos um Coral, existia varias atividades oficiais no calendario escolar 
exclusiva da escola, tudo isso fazia o aluno ter orgulho de estudar no colegio.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Guia do Estudante
Publicado em 8 de Maio de 2011 por professorlindomar

O “GUIA DO ESTUDANTE” são diretrizes ou orientações básicas, que os alunos 
deverão seguir dentro do Ginásio Experimental Carioca, após apresentação e 
esclarecimento do mesmo, através do diálogo entre alunos e professores.
Clique AQUI e leia com atenção o GUIA DO ESTUDANTE.

Veja também o Capítulo V do REGIMENTO ESCOLAR , da Prefeitura do Rio de janeiro,
que aborda os Direitos e Deveres do Aluno.
Clique AQUI  para acessar o Regimento Escolar.
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Projeto Pedagógico – “É Preciso Saber Viver”
Publicado em 24 de Maio de 2011 por professorlindomar
FLASHMOB
enfatiza a existência do Projeto Político Pedagógico
do GEC Orsina da Fonseca.
Assista ao vídeo e deixe seu recadinho. Vamos adorar!

23 maio 2011
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
4 Respostas
Beatriz Novaes, em 24 de Maio de 2011 às 20:52 disse:
Parabéns a toda equipe do GEC Orsina !
abs,Bia.
Resposta
Luuh' Lima, em 24 de Maio de 2011 às 22:15 disse:
Foi PERFEITOOOOO!!!
Espero que esse evento se repita mts e mts vezees!! *-*
”HU!! Vai pra cima é o trem bala do Orsinaaa!!”
\o\o/\o/\o/\o/\o/\o/…
Resposta
Denise Barcellos, em 25 de Maio de 2011 às 1:30 disse:
Querida Equipe
´Só quem viu ao vivo e a cores pode dizer que foi D+++++++++++++++
Um abraço Denise
Resposta
gabriel mondego, em 15 de Julho de 2011 às 13:43 disse:
muitoo show!!!”vai pra cime e o trem bala do orsina!”
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Apresentação do CORAL CARIOCA
Publicado em 24 de Maio de 2011 por professorlindomar
Apresentação dos alunos do GEC Orsina da Fonseca, no Coral Carioca, sob a 

Página 2732



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
regência do professor Mauro, para os Coordenadores Pedagógicos que se reuniram 
no auditório da E.M. Orsina da Fonseca, no dia 24 de maio de 2011.
[VÍDEO]

<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
professorlindomar, em 24 de Maio de 2011 às 22:41 disse:
Vocês estavam muiiiito lindosssssssss!!!! :-)
Resposta
Denise Barcellos, em 25 de Maio de 2011 às 1:28 disse:
Mais uma vez vocês alegraram o encontro de Coordenadores da Segunda CRE.
Parabéns
Denise E/SUBE/2/CRE /GED
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Publicado em 26 de Maio de 2011 por professorlindomar
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
31 de maio de 2011
Publicado em 31 de Maio de 2011 por professorlindomar
Aconteceu o Concurso Interno da Canção, com músicas escritas e interpretadas 
pelos próprios alunos do nosso Ginásio.
A decisão ficou nas mão do Professor de Música Mauro Portugal, da Diretora Rose 
Antunes e do Professor de Artes Lindomar Araujo, somando-se  aos votos dos 
alunos que estavam assistindo.
8ModYH on Make A Gif, Animated Gifs
Alunos da Turma 1701, na aula de Humanidades, com a Professora Silvia David, 
Montaram cartazes de protesto ao ato de fumar e saíram pelos corredores da 
escola divulgando a “Valorização da Vida” pelo antitabagismo.
kBT21u on Make A Gif, Animated Gifs
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
4 Respostas
professorlindomar, em 31 de Maio de 2011 às 22:02 disse:
Cada dia me orgulho mais desses jovens! Vocês são muito especiais.
Beijossssssssss :-)
Resposta
Ilem, em 1 de Junho de 2011 às 13:53 disse:
Meu querido
Você não imagina quão feliz fico ao ver suas realizações.
Saiba que ocupa um lugar especial em meu coração.
Parabéns!
Resposta
Pedro 1902, em 15 de Julho de 2011 às 17:41 disse:
Ta show o blog
Resposta
Bruno, em 15 de Julho de 2011 às 17:43 disse:
Eae professor , cada dia to gostando mais desse projeto…
um abração!!!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
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Feira Cultural
Publicado em 7 de Junho de 2011 por professorlindomar
Veja detalhes de nossa Feira Cultural.
Clique na imagem abaixo e navegue pelo hipertexto apresentado.

Deixe sua mensagem! 
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
6 Respostas
teacher Priscila, em 13 de Junho de 2011 às 0:29 disse:
Nossa feira arrasou! Nossa equipe é excelente!
Resposta
sabrina, em 15 de Julho de 2011 às 13:39 disse:
A feira foi muitoo boa rs
Resposta
Victoria de luca, em 15 de Julho de 2011 às 13:39 disse:
A feira foi super legal me diverti bastante, espero que tenha outras assim =)
Resposta
nicolly, em 18 de Julho de 2011 às 12:40 disse:
professor lindomar o side da orsina da fonseca foi muito legal da gabriela ,o 
trabalho do figurino cenário ,e a feira também arrasou.também quando vc 
esprerimentou usar os netbooks com a 82
Resposta
iaradayane, em 18 de Julho de 2011 às 12:40 disse:
A feira foi uma experiencia encrivel adorei tomara que tenha muitas outras… 
professor lindomar divertido etc. nossos trabalhos com ele é sempre a primeira 
vez com os netbooks muito bom!!! arasou fesso… bjos!:p
Resposta
ingrid martins, em 18 de Julho de 2011 às 12:41 disse:
Foi muito legal os videos e doprofesor lindomar e todos os projetos !
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Protagonismo e talento de nossas alunas
Publicado em 12 de Junho de 2011 por professorlindomar
Nayá e Marcela Rumo ao FECEM.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
9 Respostas
teacher Priscila, em 13 de Junho de 2011 às 0:24 disse:
Meninas, vocês arrasaram! Que vozes ma-ra-vi-lho-sas! Parabéns!
Resposta
professorlindomar, em 14 de Junho de 2011 às 20:55 disse:
EStou torcendo por vocês. São maravilhosas!!!!!
Resposta
professorlindomar, em 12 de Julho de 2011 às 23:06 disse:
Parabéns para as duas que BRILHARAM no FECEM! Em particular para Nayá, que 
recebeu 2 prêmios: Melhor Interprete Feminina e Melhor letra de música.
É muita alegria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)  :-)  :-)  :-)
Resposta
Bruno Souza, em 15 de Julho de 2011 às 17:44 disse:
Nayá canta muito !!!!
Resposta

Página 2734



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Camila, em 15 de Julho de 2011 às 18:19 disse:
Muito bom! Nayá e a Marcela cantam muito!
Resposta
Mariana Belo, em 15 de Julho de 2011 às 18:40 disse:
As duas cantam muito ! elas realmente tem talento ! (: ^__^
Resposta
Mariana Belo, em 15 de Julho de 2011 às 18:42 disse:
as duas cantam muito . elas realmente tem talento ! (: ^__^
Resposta
robson, em 18 de Julho de 2011 às 11:38 disse:
Elas sao de mais,
Resposta
Rebecca, em 18 de Julho de 2011 às 12:35 disse:
Foi lindo elas deram um show, cantam bem ainadinhas é orguho ter elas em nossa 
escola… (:
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Nosso Adeus à GABRIELA
Publicado em 13 de Junho de 2011 por professorlindomar
[VÍDEO]

<COMENTÁRIOS>
7 Respostas
silvia david, em 15 de Junho de 2011 às 0:59 disse:
Gabriela passou por nossas vidas, dos professores , dos alunos, dos 
funcionários, da direção da escola Orsina, como um anjo, para nos ensinar a 
superar as nosssas próprias limitações, porque para Gabi, menina sorriso, a 
felicidade estava estampada em seu rosto ,no dia a dia , na escola.
Realmente, nasce mais uma estela chamada Gabriela.
Professora Silvia David
Resposta
Luiz Gustavo, em 15 de Julho de 2011 às 14:54 disse:
Obrigado por tudo que vc nós proporcionou!!
Resposta
Victoria de luca, em 18 de Julho de 2011 às 12:32 disse:
achei muito legal pq nós amavamos muito a gabi ela foi com um anjo que entro em 
nossas vidas ela era um menina que sempre superavas suas dificuldades com muita 
alegria e confiança….
te amamos gabi nós vomos sempre lembrar de vc …
Resposta
mayara gonçalves, em 18 de Julho de 2011 às 12:36 disse:
gabi nos te amamos muito,vou sentir muito a sua falta.Voce deixou muiotas 
lembranças boas.espero que onde voce esteja seja muito feliz.achei muito lnda a 
homenagem que fazemos pois voce trouxe muitas felicidades ..nunca vamos te 
esquecer ..te amamos anginha.
Resposta
rebeca, em 18 de Julho de 2011 às 12:37 disse:
Foi dificil a perda de gabriella.Mas apesar de tudo foi bom conviver com ela 
como por exemplo;a festa de aniversario dela a felicidade da gabi,foi muito bom 
demais
Resposta
patricia, em 18 de Julho de 2011 às 12:40 disse:
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eu achei esse video muito interesante. porque é uma homenagem para ela
Resposta
géssica silva, em 18 de Julho de 2011 às 12:40 disse:
achei muito legal pq nós amamos muito a gabi ela foi uma menina linda era anjo 
que entro em nossas vidas ela era um menina que sempre tentava supara suas 
dificuldades
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
PEJA promove Arte para o GEC
Publicado em 16 de Junho de 2011 por professorlindomar
Todos os dias nossos alunos, do GEC Orsina, têm o privilégio de apreciar 
trabalhos artísticos, que vêem se transformando a cada semana e dando um ar de 
galeria aos nosso corredor. O PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, 
que funciona nas dependências da E. M. Orsina da Fonseca, no horário da noite, 
aponta possibilidades de parcerias com o Ginásio Experimental Carioca com este 
trabalho, realizado pelo professor de Arte Edson Silveira.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
Rose Emilia Antunes, em 28 de Junho de 2011 às 23:27 disse:
Lindomar,
Parabéns pela sensibilidade em produzir este vídeo ficou maravilhoso!
Resposta
Rose Emilia Antunes, em 28 de Junho de 2011 às 23:31 disse:
Edson,
Parabéns pela abordagem artística que você vem dando ao projeto:”PEJA em 
debate”.
Resposta
professorlindomar, em 28 de Junho de 2011 às 23:37 disse:
Valeu, acho que a escola precisa ser uma, a da comunidade. Acredito muito nisso.
Beijos
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Alunos Gravam Abertura de Programa
Publicado em 1 de Julho de 2011 por professorlindomar
A Multirio Lançará o programa ESCOLHER DÁ TRABALHO.
A abertura do programa foi realizada no nosso Ginásio com alunos do 9º ano.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
9 Respostas
Alexandre Pires, em 3 de Julho de 2011 às 10:52 disse:
Escolher dá trabalho !!!!!!!!!!!
Resposta
professorlindomar, em 3 de Julho de 2011 às 15:26 disse:
É verdade. Escolher dá trabalho, principalmente na adolescência, onde as 
escolhas são múltiplas. É preciso ter calma e pedir ajuda, sempre que se sentir 
confuso, exatamente porque “escolher é muito difícil e dá trabalho”. kkkk
Amo vcs.
Resposta
Nathália Santos, em 13 de Julho de 2011 às 13:45 disse:
foi muito legal escolher as letras para fazer os cartazes, mas, deu trabalho! =)
Resposta
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Yasmin Oliveira, em 13 de Julho de 2011 às 14:03 disse:
Eu participei dessa gravação e foi muito legal *-*
beeijos
Resposta
nathalia, em 13 de Julho de 2011 às 14:32 disse:
Foi otimo participar do programa e adorei a posta gem
Resposta
jullyana, em 13 de Julho de 2011 às 14:33 disse:
Também concordo, escolher dá muito trabalho, principalmente em nossa difícil 
fase que é na adolescência.Achei este trabalho que fizeram com os estudantes de 
nossa escola muito interessasnte pois nois ensentiva há reciclar e a ter mas 
ideias super legais.
Resposta
Daniel, em 15 de Julho de 2011 às 14:58 disse:
Se me der mole eu pego ein ! hahaha brincadeira.
Resposta
Igor de Sousa, em 15 de Julho de 2011 às 17:37 disse:
Com tantas opções escolher realmente da trabalho
Resposta
Claudia Barros, em 26 de Agosto de 2011 às 20:00 disse:
Iáaaaaaaa, eu participei  ;) muito bom, realmente escolher dá trabalho e muito 
viu? haha
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Ação de Protagonismo Juvenil
Publicado em 2 de Julho de 2011 por professorlindomar
Turma 1901
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
fabiano, em 13 de Julho de 2011 às 13:48 disse:
muito importante para os protagonistas ter sua propria escolha no seu
futuro
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Publicado em 6 de Julho de 2011 por professorlindomar
Trabalho de leitura de textos dramáticos com elaboração de cenários e figurinos.
Criação de mural com os trabalhos dos alunos homenageando a teatróloga Maria 
Clara Machado.

Trabalho do professor Lindomar Araujo com turmas do 7º ano, visando o reforço na
leitura e escrita.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
4 Respostas
lucas mello, em 12 de Julho de 2011 às 17:49 disse:
L.M adorou o trabalho realizado pelo proº LINDOMAR, porém,só a um erro é turma 
1801 e não 1901 enfim o resto está MARAVILHOSO!!!!!!!!!!!!!!!
kkkkkkkk!
Resposta
robert, em 12 de Julho de 2011 às 17:59 disse:
my turma
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Resposta
professorlindomar, em 12 de Julho de 2011 às 23:02 disse:
Lucas Mello, já foi corrigido o nº da turma. Disso que precisamos, de 
colaboração. Ahhh, se vcs aparecessem mais por aki…. :-)
Resposta
anthonny, em 18 de Julho de 2011 às 12:31 disse:
Eu gostei muito dos alunos botando a mão na massa .
Todos os trabalhos ficarão ótimos e eu gostei muito de trabalhar junto.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Publicado em 7 de Julho de 2011 por professorlindomar
Turma 1801, na aula de Artes Cênicas,
com o professor Lindomar Araujo.
Leitura Dramatizada do texto dramático “A Fuga”, de Maria Clara Machado, com um 
grupo realizando uma leitura do texto na sua forma original e o outro fazendo 
uma releitura, modificando espaço e tempo dramáticos.
7osq8u on Make A Gif, Animated Gifs
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
9 Respostas
neiliane, em 12 de Julho de 2011 às 17:52 disse:
noss tentando fazer um trabalho rsrrs..
Resposta
robert, em 12 de Julho de 2011 às 17:57 disse:
aaaa nossa é aminha turma!!!!!
Resposta
lucas, em 13 de Julho de 2011 às 14:23 disse:
a minha experincia sta sendo otima aq,pois stou aprendo varias coisas novas
Resposta
nathan, em 13 de Julho de 2011 às 14:25 disse:
cada dia q passa + aprendo
Resposta
CARLOS EDUARDO, em 15 de Julho de 2011 às 12:25 disse:
muito legal.
Resposta
Thamires, em 15 de Julho de 2011 às 13:32 disse:
Eu estou adorando estudar no GEC Orsina da Fonseca
Resposta
Edson Jonathan, em 15 de Julho de 2011 às 13:40 disse:
Muuito bom !
Resposta
michel marques da fonseca, em 15 de Julho de 2011 às 13:40 disse:
MICHEL – uOU,UAU,ai ai ai ui ui ui
Resposta
EDJANE, em 18 de Julho de 2011 às 12:35 disse:
PARABENS PROFESSOR LINDOMAR E TAMBEM A TURMA 1801 QUE FEZUM BELISSIMO TRABALHO 
SOBREUMA AUTORA MARIA CLARA MACHADO BEIJOS
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Aulas com os Netbooks
Publicado em 17 de Julho de 2011 por professorlindomar
Nos dias 14 e 15 de julho, o professor de Arte Lindomar Araujo realizou  
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atividades com os netbooks, em sala de aula, experimentando a implementação de 
uma nova rede wireless. Fica evidente a necessidade de novas práticas 
educativas, quando presenciamos a turma em ação.

Deixe seu comentário. Ele poderá gerar postagens com outros olhares.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
6 Respostas
vitor, em 18 de Julho de 2011 às 12:28 disse:
muito importante mais tem muito pouco nootbooks
Resposta
Thamires, em 18 de Julho de 2011 às 16:36 disse:
Eu jose carlos da turma 1702, gostei muito dos alunos protagonista que tem muita
criatividade para ficar muitos ligado no professor.O professor, ele e muito bem 
simpatico com os alunos um boa pessoa para nossa escola e no futuro. valeu 
professo
Resposta
carlos eduardo, em 18 de Julho de 2011 às 12:34 disse:
As aulas de netbook sao muito mais interessantes e legais da pra se divertir e 
aprender ao mesmo tempo uma otima combinaçao
Resposta
Leonara Araújo, em 18 de Julho de 2011 às 12:35 disse:
essa coisa,de notebook é muuito bom..
é menos cansativo,pq vc pode fazer tarefas nele.
é melhor q fazer no caderno…
e é bom também,pq quando agente acaba as tarefas pode,ficar um pouco no 
orkut,msn,etc…
então é isso,eu ADOREI essa ideia de botar notebook nas SALAS!!!
Resposta
Matheus Alvez, em 18 de Julho de 2011 às 15:01 disse:
Até que enfim né! Pelo menos issso deixa clro que eles estão cumprindo ALGUMAS 
das promessas feitas, isso já é um progresso.
gostei muito . =]
Resposta
Fatima Costa, em 27 de Julho de 2011 às 14:48 disse:
Gostaria de parabenizar o Prof Lindomar pelo registro de suas atividades.Será 
muito bom ver esta realidade em todas as escolas da rede.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Aula Passeio aos 5º Jogos Mundiais Militares
Publicado em 30 de Julho de 2011 por professorlindomar
5º JOGOS MUNDIAIS MILITARES DO CISM RIO 2011
Este vídeo é registro de apenas uma das saídas dos alunos às partidas dos Jogos 
Mundiais,
para fazer parte da “Torcida da Paz”.
Uma ação cultural de grande empenho dos professores de
Educação Física Alexandre Pires e Elaine Sá.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Professores da Educopédia no GEC Orsina
Publicado em 20 de Agosto de 2011 por professorlindomar
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No dia 20 de agosto de 2011, professores que formam a EDUCOPÉDIA, se reuniram em
nossa escola para o encontro periódico. Muitos elogios foram feitos as nossas 
instalações. Nós do GEC Orsina da Fonseca ficamos lisonjeados em recebe-los.
So6YRZ on Make A Gif, Animated Gifs
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
Francisco Velasquez, em 29 de Agosto de 2011 às 13:06 disse:
Parabéns a escola. Agradeço a acolhida nesse dia. Sucesso professor Lindomar.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Projeto Sustentabilidade
Publicado em 21 de Agosto de 2011 por professorlindomar
Solenidade de entrega dos certificados de participação no Projeto Global 
Partners Jr, sobre Sustentabilidade, da cidade de Nova Iorque.

Professores e alunos do Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca 
participaram, direta ou indiretamente, na efetivação deste trabalho, enfatizando
o grande empenho dos alunos, que ficavam depois das atividades diárias, 
construindo o projeto.
Parabéns a todos!!!
c9KjZS on Make A Gif, Animated Gifs
Assista ao vídeo da solenidade em nosso Ginásio.

Visite o blog:
https://sites.google.com/site/yakissobariorsina/home
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Nossa Festa Julina
Publicado em 21 de Agosto de 2011 por professorlindomar
Assista alguns momentos de nossa Festa Julina.
Foi um grande Protagonismo Juvenil, com muita alegria…
[FOTO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Crie o E-mail Rioeduca.net
Publicado em 24 de Agosto de 2011 por professorlindomar
Clique na IMAGEM e crie seu e-mail RIOEDUCA. Com ele você poderá navegar com 
mais facilidade na Educopédia, utilizando o seu CADERNO DIGITAL e também ter um 
link direto com a prefeitura.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
5 Respostas
keven quintanilha llima, em 13 de Setembro de 2011 às 12:47 disse:
keven
Resposta
keven quintanilha llima, em 13 de Setembro de 2011 às 12:47 disse:
oi me chamo keven
Resposta
keven quintanilha llima, em 13 de Setembro de 2011 às 12:50 disse:
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keven quintanilha de lima
idade:10 anos
prof:valeria
escola:elis regina
pais:brasil
cidade:rio de janeiro (rj)
Resposta
vitor, em 11 de Outubro de 2011 às 15:46 disse:
oi
Resposta
Biia, em 9 de Março de 2012 às 17:26 disse:
NAO DESCUBRO MEU EMAIL NEM MINHA SENHA DO RIOEDUCA
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Clubes Juvenis: Por onde começar?
Publicado em 27 de Agosto de 2011 por professorlindomar
CLUBES JUVENIS
O slide abaixo apresenta um passo a passo para criação de seu Clube Juvenil. As 
informações contidas nele possibilitam sedimentar o trabalho que será 
desenvolvido, evitando a frustração pela inexperiência.
O Clube precisa ser divertido e prazeroso, mas bem organizado e com regras bem 
definidas.
Leia o material com atenção e reflita os parâmetros com seus colegas na 
organização do Clube. Bom trabalho!!!

Veja exemplos de Clubes Juvenis já implementados.
Assista aos vídeos.
LIDERES DE TUMAS

CLUBE DO JORNAL

CÍRCULOS DE LEITURA

JAP
Jovens em Ação pelo Patrimônio
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
Cristina, em 29 de Agosto de 2011 às 17:43 disse:
Gostaria de lembar aos alunos que estarei na escola às terças e quartas de 11:30
às 15:00 pra tirar qualquer dúvida que vcs tenham quanto ao funcionamento do 
clube.Falarei com vcs no próximo tempo de protagonismo sobre os slides e a 
estruturação dos clubes.
Obrigada pela postagem, prof. Lindomar.
=*
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Promessa Musical
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Publicado em 25 de Setembro de 2011 por professorlindomar
Robert Chagas
Com
“A Dama e o Vagabundo”
Aluno da turma 1801/2011?

Deixe uma resposta para o Robert,
pois ele é um aluno brilhante!
Obrigado por nos visitar.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Projeto Visita à Fortaleza
Publicado em 25 de Setembro de 2011 por professorlindomar
Projeto Interdisciplinar de Visita à Fortaleza de São João Com a turma 1701
Professores envolvidos: Lindomar Araujo (Arte), Kátia Amaral (Ciências), Márcia 
Dias (Matemática) e Sílvia David (Língua Portuguesa).
Tratamento das informações das tábuas de maré através de gráficos.
A influência do sobe e desce das marés na vida dos invertebrados marinhos

Os alunos criaram personagens, confeccionaram bonecos, criaram diálogos e 
textos, produziram os cenários e interpretaram os personagens com diferentes 
vozes.
O trabalho foi desenvolvido após a visita à Fortaleza de São João, pelos 
professores Lindomar Araujo e Silvia David.
Assista ao vídeo finalizado.

Imagens da exploração
Clique na imagem abaixo

Após visitarem a Fortaleza de São João, explorarem o campo, com um olhar 
científico, estético e lúdico, em sala de aula, elaboraram elementos/códigos 
para tudo que foi observado e apreendido no campo da biologia.
Assista ao vídeo abaixo e veja os mapas dos alunos criados em sala de aula após 
a visita.

Obs. Onde se lê “bântico”, leia-se “bêntico”.

Deixe um comentário, ficaremos muito felizes!
Quando SER visitante se divertindo e
CONHECER o ambiente de uma história é interessante,
fica muito mais fácil APRENDER  sobre o mundo e
CONVIVER na paz e na harmonia.
Olha a cara de felicidade desses jovens!
Eles merecem!!!!

Clique na imagem acima e veja o GIF!
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“Não esqueça de deixar uma mensagem“.

Relatórios dos alunos
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[FOTO]
[VÍDEO]
[FOTO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Rumo ao Pedro II
Publicado em 1 de Outubro de 2011 por professorlindomar

Lista de alunos  do 9º ano que farão o Concurso de Ingresso para o Ensino Médio 
para o Colégio Pedro II.
Os alunos são: 
ANA BEATRIZ LESSA FERNANDES
CAMILLA ROSA MARQUES WOLFF
BÁRBARA SCHOEN
HELLEN ANDRADE DA SILVA SANTOS
BRENDO AMICUCCI AREIAS VAREJÃO
JOYCE PITZ DE MELO MONTEIRO
GABRIEL EDUARDO SANTOS DA COSTA
ROGÉRIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Boa Sorte!!!  
Informes importantes aos alunos do 9º ano.
A Coordenação do Processo de Seleção e Classificação de candidatos a novos 
alunos para o Colégio Pedro II – 2011/ 2012 informa que, tal como na última 
edição do certame, TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE OFICIAL COM FOTO PARA PRESTAR AS PROVAS.
As datas de realização das provas são:
1ª prova – 2 de outubro de 2011.
2ª prova – 6 de novembro de 2011.
http://www.cp2.g12.br/
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
A Conferência Infanto-juvenil do Parque Nacional da Tijuca
Publicado em 1 de Outubro de 2011 por professorlindomar

A Conferência Infanto-juvenil do Parque Nacional da Tijuca
Clique na imagem abaixo e veja as FOTOS da aula passeio. 

A Conferência Infanto-juvenil do Parque Nacional da Tijuca
Visite também:
http://tinyurl.com/3glyq9r
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Projeto Aula Nota 10
Publicado em 7 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Montagem de Aula multidisciplinar
para apresentação na
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“Capacitação sobre Aula Nota 10?
Assista ao vídeo

Participação dos professores
Alexandre Pires, Elaine Sá, Lindomar Araujo,
Sérgio Junior e Priscila Augustinis.
Participação da Turma 1701.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Final de Handebol e Basquete no GEO
Publicado em 7 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Final de Handebol e Basquete noGinásio Experimental Olímpico
Os Professores Alexandre Pires e Elaine Sá marcaram presença com os alunos do 
GEC Orsina da Fonseca.
Assista ao vídeo criado pelo Profº Alexandre Pires
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Reunião de Pais
Publicado em 9 de Outubro de 2011 por professorlindomar
No dia 08 de outubro de 2011, as 9 horas.
Clique na imagem ABAIXO e veja outras imagens da Reunião.

Assista ao VÍDEO da reunião

[FOTO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Ação Contra a Dengue
Publicado em 9 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Representantes do CEC – Alunos montam cartazes para mobilizar a escola sobre a 
prevenção à Dengue
Montagens e Molduras para Fotos
   
Preparando a cara do mosquito
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Ação Contra a Dengue
Publicado em 9 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Representantes do CEC – Alunos montam cartazes para mobilizar a escola sobre a 
prevenção à Dengue
Montagens e Molduras para Fotos
   
Preparando a cara do mosquito
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
5 Respostas
jaqueline, em 12 de Outubro de 2011 às 20:47 disse:
FOI MUITO BOM A DANÇA SE DEUS QUISER VAMOS GANHAR
VAI ORSINA
Resposta

Página 2744



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Lúcia de Medeiros, em 12 de Outubro de 2011 às 21:58 disse:
Pessoal, vocês foram demais!!! Valeu a pena tanto esforço, né? Parabéns!!!!!!
Beijos,
Profª Lúcia
Resposta
silvia david, em 15 de Outubro de 2011 às 22:37 disse:
Professora Elaine,
Parabéns pela belíssima coreografia “Tempo Feminino”. As dezoito meninas 
dançaram como se fossem profissionais, mais uma vez, parabéns a todas!!!
Quanto à coreografia “Androgenia juvenil”, só temos a elogiar o trabalho do 
Coreógrafo Lucas Mello e dos adolescentes que se envolveram de corpo e alma 
nessa apresentação.
Beijos no coração de todos!
Profesora Silvia David
Resposta
edfgecorsina, em 7 de Fevereiro de 2012 às 20:08 disse:
ESTAMOS COM SAUDADES!!!!! SEJAM MUITO FELIZES OS QUE SE FORAM E CONTINUAREMOS A 
FELICIDADE COM OS QUE FICARAM VAMOS ARREBENTAR OUTRA VEZ GALERA!!!!
BJS A TODOS PROF.ELAINE.
Resposta
Lucas Mello, em 10 de Fevereiro de 2012 às 14:47 disse:
UHUuuuuu!!!! Foi muito bom dançar wonderful e acabei me viciando um pouco em 4 
minutes!kkkkkk
Já criei novas coreografias para arrebentarem este ano,vamo ver o que irá render
essas coreografias este ano hein?!!?
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Aula Passeio à Cidade do Samba
Publicado em 15 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Professores e alunos da “Eletiva de Profissões”, do Ginásio Experimental Carioca
Orsina da Fonseca, a convite do Presidente do GRES MIRIM TIJUQUINHA DO BOREL, 
visitaram a Cidade do samba no dia 26 de setembro de 2011.

Conheceram o barracão do GRES UNIDOS DA TIJUCA para saber um pouco mais sobre as
profissões que fazem parte da montagem do carnaval. carioca.
Assista ao vídeo da visita abaixo

[FOTO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
silvia david, em 15 de Outubro de 2011 às 23:10 disse:
Os alunos e as professoras da “Eletiva de Profissões” agradecem à Professora 
Beth e ao Presidente Angelo Gil, da Escola de Samba Mirim Tijuquinha do Borel 
pelo convite para conhecer o barracão da escola e aprender sobre as profissões 
que são imprescindíveis numa escola de samba.
Antes dessa visita, nem imaginávamos o número de profissionais envolvidos para a
realização dessa obra de arte chamada carnaval!!!
Professoras Silvia David e Kátia amaral
Resposta
DENISE, em 16 de Outubro de 2011 às 0:26 disse:
PARABÉNS PROFESSORES!!!
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UM ABRAÇO DENISE/GED
Resposta
Gloria Ferreira, em 17 de Outubro de 2011 às 1:24 disse:
PARABÉNS, PESSOAS, PROFISSIONAIS FANTÁSTICOS, COLEGAS DE PROFISSÕES, AMIGOS!
VCS SÃO REALMENTE FANTÁSTICOS!
SORTE DO GEC POR RECEBER GENTE TÃO COMPETENTE!
BABO, MESMO, POR VCS QUE FAZEM UM TRABALHO TÃO LINDO E QUE VAI DEMORAR TANTO A 
SER RECONHECIDO…
MAS O QUE HÁ DE MELHOR É SABER QUE CADA ALUNO QUE PASSAR POR VCS JAMAIS OS 
ESQUECERÃO. SERÃO MARCAS QUE FICARÃO PARA SEMPRE! E GARANTO: O NONO ANO VAI 
SENTIR MUITA FALTA E DEPOIS CONTARÃO ISTO COM CARINHO E SAUDADES…
FORTE ABRAÇO A ESTA EQUIPE QUE TRABALHA COM AMOR!
GLORIA FERREIRA.
EDUCADORA, SEMPRE!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Semana Educopédia
Publicado em 15 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Os Embaixadores da Educopédia na escola jogaram a ideia e o corpo docente 
implementou a ação pedagógica.

De 02 a 07 de outubro de 2011, aconteceu a “I Semana da Educopédia” no GEC 
Orsina. A proposta era manter os netbooks funcionando direto com aulas da 
Educopédia. Na semana anterior organizamos uma planilha de horário, para que 
todos os professores pudessem utilizar a plataforma.
Assista ao vídeo abaixo com imagens da semana.
[FOTO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
Raphaella Marques, em 26 de Outubro de 2011 às 17:23 disse:
D+++++++++++++== Parabéns ! Beijos Raphaella
Resposta
Educopédia (@Educopedia), em 26 de Outubro de 2011 às 17:25 disse:
Parabéns pela iniciativa!!!
Resposta
ana carolina, em 13 de Março de 2012 às 18:48 disse:
parabens
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Troféu Rioeduca 2011
Publicado em 23 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Cerimônia de entrega do Troféu Rioeduca 2011
Nossa escola estava concorrendo à categoria em Blog de Sustentabilidade.
Abaixo temos algumas imagens do evento que aconteceu no Teatro Carlos Gomes.

De Troféu RioEduca 2011 – Teatro Carlos Gomes
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Final da Mostra de Dança 2011
Publicado em 24 de Outubro de 2011 por professorlindomar
XXVIII Mostra de Dança da Prefeitura do Rio

Página 2746



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Teatro Carlos Gomes
24 de outubro de 2011
COREOGRAFIA TEMPO FEMININO
Coreógrafa: Elaine Sá 
Colaboração e Mídia: Lindomar Araujo
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
Débora Thomaz, em 25 de Outubro de 2011 às 9:02 disse:
Parabéns meninas!!!Muito lindo o trabalho de vocês
Resposta
elaine sa, em 28 de Outubro de 2011 às 9:19 disse:
Minhas meninas valeu a dedicação vcs se superaram estavam perfeitas simplesmente
maravilhosas,estou encantada até agora e quero agradecer pelo comprometimento, 
realmente vcs entraram no espírito do
GEC ORSINA!!!!!!!!!!!!!bjs
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Pedro II – Alunos Aprovados na 1ª fase.
Publicado em 26 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Parabéns aos nossos queridos alunos do 9º ano!
ANA CAROLINA FRANÇA MARTINS
ANA CAROLINA GARRÃO RIOS
BRENDO AMICUCCI A. VAREJÃO
CAMILLA ROSA M. WOLFF
JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA
JOYCE PITZ DE MELO MONTEIRO
PRISCILLA DE ARAÚJO XIMENES
Estamos felizes de vermos o resultado do esforço de vocês já na 1ª fase.

Esse é só uma parte do caminho que os levarão ao SUCESSO!
Todos do GEC Orsina da Fonseca estão orgulhosos de vocês!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
GEC 2012
Publicado em 27 de Outubro de 2011 por professorlindomar
Excelência Acadêmica
Projeto de Vida
Construção de Valores
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Visita dos futuros alunos do 7º ano
Publicado em 28 de Outubro de 2011 por professorlindomar
No dia 27 de outubro, os alunos da E. M. Benetito Ottini e do Ciep Samuel 
Wainer, realizaram uma aula passeio em nosso Ginásio Experimental Carioca, para 
conhecer as instalações e as pessoas.
No próximo ano, em 2012, eles estarão cursando o 7º ano neste GEC.
Abaixo apresentamos imagens da visita

Video 1 da visita

Vídeo 2 da visita
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[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Cine ODEON
Publicado em 2 de Novembro de 2011 por professorlindomar

Aula passeio com todos os alunos do Ginásio, no dia 01 de novembro de 2011.
Assista ao vídeo abaixo, com registro do passeio.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Festa Halloween
Publicado em 2 de Novembro de 2011 por professorlindomar
Alunos se organizam com a professora Priscila Augustinis, de Língua Inglesa, e 
movimentam a escola com suas maquiagens exóticas e pedidos de doces (claro que 
numa simulação da original Festa Halloween). Um dia 30 de outubro bem divertido.
Profª Priscila (ao centro) com alunos da t. 1801.
OG546v on Make A Gif, Animated Gifs TFaO2Q on Make A Gif, Animated Gifs
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIO>
Uma resposta
Tainá Rodrigues da Silva, em 7 de Novembro de 2011 às 19:03 disse:
Cara, as maquiagens ficaram perfeitas !! Amei… Que pena que eu não pude ir…
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Mural dos HQs em Papel
Publicado em 8 de Novembro de 2011 por professorlindomar
Exposição dos trabalhos produzidos 
pelos alunos nas aulas de ARTE.

Visite o blog do nosso Projeto de HQ:
http://hqgecorsina.blogspot.com
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Clubes Juvenis em Ação!!!
Publicado em 8 de Novembro de 2011 por professorlindomar
Os alunos estão mais organizados e produzindo bastante nos Clubes Juvenis.
Neste dia, mostramos apenas alguns Clubes, logo faremos uma nova postagens com 
os outros Clubes.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Pré-estreia do Cine Clube
Publicado em 20 de Novembro de 2011 por professorlindomar
As turmas começaram assistir aos filmes de Walter Salles, na pré-estreia  do 
Cine Clube do Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca.
ko0Ri1 on Make A Gif, Animated Gifs

A Profª Beth, da Sala de Leitura, realizando a contextualização do filme
Alunos em diálogo
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Professores Auxiliam Aplicadores na Prova Brasil
Publicado em 20 de Novembro de 2011 por professorlindomar
Faltou logística, mas professores auxiliaram os aplicadores da Prova Brasil. É 
preciso pensar “sempre” nos alunos integrados!

Professores aplicando avaliação na sala da coordenação pedagógica
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
PDE é realizado com toda a Comunidade Escolar
Publicado em 20 de Novembro de 2011 por professorlindomar
Professores, alunos, Direção, Responsáveis e Funcionários participam do 
preenchimento do PDE.

Imagens de Lindomar Araujo
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Lançamento de Programa de TV pela Secretª Cláudia Costin
Publicado em 20 de Novembro de 2011 por professorlindomar
No dia 09 de novembro, aconteceu o lançamento do programa da Multirio “ESCOLHER 
DÁ TRABALHO”. Uma série que tratará das espectativas dos jovens para a escolha 
das profissões e o mercado de trabalho. A abertura do programa foi realizada no 
GEC Orsina da Fonseca.
Secretária de Educação, Representante da Multirio, Coordenadora da 2ª Cre, 
Diretora do GEC
Logo de abertura do programa
O apresentador Hugo Germano e alunos do GEC
Profº Lindomar Araujo, alunos e Equipe de produção do programa
Profº Lindomar Araujo e o apresentador Hugo Germano
Aluno Luiz Felipe à frente e os professores Esdras e Márcia Dias ao fundo
Professoras Cristina Zamith, Fabiana, Lúcia Medeiros e a Coordª. Débora Freitas
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
GEC Orsina visita a E.M. Francisco de Castro
Publicado em 23 de Novembro de 2011 por professorlindomar
A professora de Educação Física Elaine Sá levou duas coreografias para 
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apresentar na E. M. Francisco de Castro.
O encontro foi uma confraternização deliciosa, regada a samba e feijoada, após 
as apresentações de dança e teatro, é claro.
veja as imagens e perceba o clima de alegria.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
O que é felicidade pra você?
Publicado em 30 de Novembro de 2011 por professorlindomar
Na aula de Língua Portuguesa, com a professoa Lúcia Medeiros, os alunos da turma
1901 refletiram sobre a questão da felicidade e soltaram a imaginação.
Clique na imagem para ampliar
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
7 Respostas
Sergio Junior, em 30 de Novembro de 2011 às 22:23 disse:
Muito legal! Nessa turma só tem gente feliz! Parabéns!
Resposta
maria cristina zamith, em 1 de Dezembro de 2011 às 13:38 disse:
Fantástico!!Parabéns, profª Lúcia, pelo belíssimo trabalho: um show com os 
alunos!! Acreditar, sempre!!!
Resposta
Lúcia de Medeiros, em 30 de Novembro de 2011 às 23:21 disse:
Quanta felicidade!!!! Eles são isto mesmo!!
Lúcia
Resposta
silvia david, em 1 de Dezembro de 2011 às 8:39 disse:
As turmas do nono ano estão de parabéns !!!
Realmente ser feliz é tudo de bom, principlamente, tendo uma Professora como a 
Lúcia!
Beijos no coração de todos,
Professora Silvia David
Resposta
Lúcia, em 2 de Dezembro de 2011 às 14:29 disse:
Obrigada, Silvinha!! : )
Beijos!!
professorlindomar, em 1 de Dezembro de 2011 às 17:11 disse:
Oi, Amiga vai-e-vem,
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Adorei seu trabalho!!! Coloca mais coisas na rede….
Beijão :-)
Resposta
Lúcia, em 2 de Dezembro de 2011 às 14:31 disse:
Oi, amigo vem-e-vai!! Ano que vem vai ser bem melhor!!
Bjs.,
Lúcia
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Fim de Ano: Balões Positivos
Publicado em 1 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
Enquanto o professor Lindomar apresentava os últimos trabalhos do projeto HQ: 
Enquadrando o Mundo, muita diversão foi surgindo… Afinal, o projeto propunha a 
propagação do bem querer, pelos valores humanos.

 

Encerrando Projeto HQ: Enquadrandoo Mundo
(Clique na foto para ver as imagens)
 
.

(Vídeo do Móbile)
Móbile de Balões
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Então é Natal…
Publicado em 1 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
O primeiro dia de dezembro de 2011, foi marcado por momentos de muita alegria e 
paz. Alguns alunos da turma 1704, na aula de Língua Inglesa, com o profº Sérgio,
criaram um mural natalino e claro que não deixamos de registrar.
Mural produzido pelos alunos Bruno, Lucas e Jhonnathann.
Profº Sérgio e o aluno Bruno
Profº Lindomar e o Aluno Bruno
O Aluno Bruno e a Profª Lúcia
Lucas, Sérgio, Jhonnathan e Bruno.
Os professores também começaram a montagem do seu mural natalino. Uma árvore de 
Natal com as mãos de cada um dos adultos da escola, que cuidaram dos alunos com 
muito carinho. Vai ficar LINDA!
Os professores Lindomar, priscila e Sérgio com as mãos nas mãos… rs

FELIZ NATAL!!!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
4º COC 2011
Publicado em 2 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
Todos os professores reunidos para muitos elogios e resgates dos nossos alunos 
protagonistas.

 4º COC 2011
[VÍDEO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
01/12 – Encerrando o Projeto HQ: Enquadrando o Mundo
Publicado em 2 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
Encerramento deste Projeto em 2011
com muita diversão.

O projeto teve os “Valores Humanos” como tema norteador.

 
.

Visite o Blog do Projeto:
http://hqgecorsina.blogspot.com
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
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Coral Carioca Fechando 2011
Publicado em 3 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
No dia 28 de novembro de 2011, o Coral Carioca, que tem a sua frente o Professor
e Maestro Mauro Portugal, nos deu uma bela apresentação de presente.

[VÍDEO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
Mauro Portugal, em 15 de Dezembro de 2011 às 16:07 disse:
Professor Lindomar
Adorei o Clip do Coral Carioca…Profissa total!
Parabéns e Obrigado
Resposta
professorlindomar, em 15 de Dezembro de 2011 às 17:32 disse:
Que bom ter um feedback seu, Mauro. Obrigado também pela parceria com a escola, 
pois os alunos têm um enorme carinho por você.
Sucesso e um grande abraço. :-)
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
EduTec Rio – Novos Paradigmas
Publicado em 5 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
EduTec Rio: Educação e novos paradigmas
Profissionais de diversas partes do mundo reúnem-se no Rio de Janeiro para 
discutir o uso das tecnologias na Educação

No dia 6 de dezembro, educadores, professores e pesquisadores da área de 
Educação estarão reunidos na cidade do Rio de Janeiro para apresentar 
experiências inovadoras que realizaram a partir das novas mídias. Trata-se do 
EduTec, encontro promovido pelo Ministério da Educação e a TV Escola, canal 
público do MEC destinado a professores e educadores.
Durante dez horas, os espectadores poderão entrar em contato com o que há de 
mais novo na área de tecnologia voltada para a Educação e com o que está sendo 
produzido de conteúdo educacional nas mais diversas plataformas – televisão, 
celular, internet e games – em várias partes do mundo. O evento, que será 
realizado no Teatro Oi Casa Grande, vai contar com 22 palestrantes, de variadas 
formações e experiências profissionais. Veja aqui a programação completa.
EduTec Rio
Local: Teatro Oi Casa Grande, Rio de Janeiro/ RJ
Endereço: Av. Afrânio Melo Franco, 290 – Leblon Rio de Janeiro/ RJ
Quando: dia 06 de dezembro de 2011
Horário: Das 8 às 18 horas
Mais informações aqui.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Formatura 9º Ano de 2011
Publicado em 11 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
A formatura do 9º ano, dos Ginásios Experimentais Cariocas, de 2011, aconteceu 
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no clube Monte Líbano, de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas.
Foi um acontecimento inesquecível para os nossos alunos e seus responsáveis que 
puderam comparecer.
Contamos com as presenças ilustres da Secretária de Educação Cláudia Costin, a 
Gerente dos Ginásios Heloisa Mesquita, a Coordenadora da 2º CRE Mª Inez Zain 
Brazuna e as outras coordenadoras de CREs, a nossa representante na 2ª CRE 
Denise, a Diretora do GEC Orsina da Fonseca Rose Antunes e os Professores do 
nosso GEC.
Denise, Mª Inez e sua gentil relações pública Gisele.
A relações Pub. Gisele, Lindomar, Elaine, Coord. Mª Inez,
a coord. Ped, Débora Freitas e o professor Sérgio.
A Dirª Rose Antunes, a coordª. Bébora Freitas e a Profª Lúcia Medeiros entre os 
formandos.
Professores e alunos muito felizes no evento.
Formandos orgulhosos e ansiosos.
Alegria.
Antes de ir para o salão fazer o juramento.

Após à formalidade, orquestra Tabajara e DJ. O salão ferveu!
Sem becas e com muita diversão.

Nós, EDUCADORES do GEC Orsina da Fonseca, desejamos um caminhar de muito sucesso
a todos vocês!!!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
Lúcia de Medeiros, em 11 de Dezembro de 2011 às 18:12 disse:
Foi uma noite de muita alegria e emoção! Valeu a pena um ano tão conturbado, com
tantas experimentações.Um sucesso!
Beijos!!
Lúcia de Medeiros
Resposta
bruna, em 26 de Novembro de 2013 às 16:56 disse:
Espero q minha formatura tbm seja assim!
tão linda como essa!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Árvore de Natal, Mãos que cuidaram em 2011
Publicado em 11 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
Decidimos montar uma árvore de Natal diferente, estampando as mãos de todos os 
adultos que trabalham no nosso Ginásio. Entendemos que cada adulto dentro da 
escola é um Educador, tendo a obrigação de pensar, agir e sentir como tal.
Oferecemos esta composição visual aos nossos queridos alunos/educandos!
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FELIZ NATAL!

CLIQUE NA IMAGEM ACIMA!

Processo de Criação

Essas mãos foram, são e serão o alicerce de uma nova Educação.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
professorlindomar, em 11 de Dezembro de 2011 às 21:44 disse:
Obrigado a “todos” que deram uma paradinha no trabalho para deixar a sua marca. 
O trabalho ficou lindo!!! :-)
Resposta
Maria Cristina Zamith, em 15 de Dezembro de 2011 às 14:30 disse:
Lindomar, você é uma pessoa que agrega a todos com sua bondade!!Bjs Maria 
Cristina Zamith
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Prévia do Acolhimento 2012 – Protagonismo Juvenil
Publicado em 14 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
No dia 14 de dezembro de 2011, todos os jovens protagonistas voluntários dos 
GECs de 2011, se encontraram no GEC Orsina da Fonseca, visando trocas de 
experiências e elaboração de diretrizes para o acolhimento dos alunos em 
fevereiro de 2012.
 
Clique na imagem acima e veja TODAS as fotos do evento!
1ª dinâmina do evento, na quadra da escola.
Professores Protagonistas de GECs diferentes.
Professores Protagonistas do Gec Orsina
Estrutura básica do Projeto GEC
Alunos Protagonistas. Viva Jacarepaguá! kkk
Alunos Protagonistas se organizam em grupos e produzem textos para o 
acolhimento.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
silvia david, em 15 de Dezembro de 2011 às 11:56 disse:
O acolhimento é um momento mágico entre os adolescentes e os professores 
protagonistas! Parace que uma atmosfera de integração, de afinidades, de 
talentos… envolve o espaço escolar.
Professora Silvia David
Resposta
anderson anthony, em 15 de Dezembro de 2011 às 16:09 disse:
Eu sou aluno do G.E.C. Von Martius -9ªCRE- CAMPO GRANDE e queria agradecer pela 
exelente recepção e pelo acolhimento aos protagonistas já sei que ORSINA é um 
exemplo de escola e parabenizo aos professores em geral.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Festinha para/com +Q alunos Integrados D+
Publicado em 16 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
Professores da Educação Inclusiva organizam festinha de fim de ano. A professora
Tereza Cupello nos iluminou com sua humildade e gentileza.

Assistam ao vídeo e comentem!
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
Tuca, em 17 de Dezembro de 2011 às 18:09 disse:
Parabéns a professores, funcionários e alunos pelo belo trabalho!!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Confraternização Fim de Ano 2011
Publicado em 19 de Dezembro de 2011 por professorlindomar
No dia 19 de dezembro realizamos um almoço delicioso e festejamos a passagem de 
um ano letivo cheio de vitórias.

CONFRATERNIZAÇÃO-DEZ2011
Clique na IMAGEM ACIMA e veja outras fotos

[FOTO]
[VÍDEO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
silvia david, em 19 de Dezembro de 2011 às 23:28 disse:
Que momentos como este se repitam sempre!!! Um almoço delicioso, um coral 
animadíssimo de Professores do CEG e convidados, funcionários, direção, enfim, 
um ambiente de muita alegria… para ser guardado do lado esquerdo do peito, com 
certeza!!!
Feliz Natal para todos…
Silvia David

Página 2756



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Resposta

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\GinasioExperimentalCarioca 2012.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
Artigos dos Professores Publicados no O Globo
Publicado em 31 de Janeiro de 2012 por professorlindomar
“A Voz dos Alunos”, um jornal produzido na sala de aula
Clique no LINK acima e veja Artigo dos professores Lindomar Araujo e Silvia 
David
Publicado no O Globo Rioeduca.

Formando cidadãos para um mundo em transformação | Educação Nota 10
Clique no LINK acima e veja Artigo do Professora Mª Cristina Zamith
Publicado no O Globo Rioeduca.

Vivenciando o Espaço Cultural Educação Nota 10 
Clique no LINK acima e veja Artigo do Professora Kátia Amaral
Publicado no O Globo Rioeduca.
 
GEC, uma educação humanista | Educação Nota 10
Clique no LINK acima e veja Artigo do Professor Lindomar Araujo
Publicado no O Globo Rioeduca.

Uma escola que resgatou meu prazer de dedicar
uma vida ao magistério público | Educação Nota 10
Clique no LINK acima e veja Artigo da Professora Márcia Dias
Publicado no O Globo Rioeduca.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Horta Suspensa
Publicado em 5 de Fevereiro de 2012 por andreurani
Neste início de ano de 2012, as nossas Merendeiras, incentivadas pela Diretora 
Rose Antunes, iniciaram o projeto de “Horta Suspensa”, que pretende se 
desenvolver ao longo do ano de forma integrada com diferentes sujeitos do 
cotidiano escolar.
ORTA
ORTA1
ORTA2

ORTA3
ORTA4
ORTA5
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Deixe um recadinho de incentivo para este projeto! :-)
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
luciademedeiros, em 7 de Fevereiro de 2012 às 11:52 disse:
Além de embelezar o nosso GEC, a comida vai ficar mais gostosa!!!
Parabéns pelo novo projeto, Orsina!
Lúcia de Medeiros
Resposta
Professora Priscila, em 7 de Fevereiro de 2012 às 14:45 disse:
Demais!
Resposta
Pamela, em 24 de Julho de 2012 às 13:34 disse:
pena que hoje elas estejam mortas… poderiam plantar de novo, ficaria lindo.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Novidade no nosso GEC
Publicado em 7 de Fevereiro de 2012 por luciademedeiros
Em 2012 teremos uma grande novidade! ELETIVA DE MANDARIM, a língua mais falada 
no mundo, devido à grande população chinesa.
O professor XU LU veio conhecer nosso GEC, e reuniu-se com a profª Priscila, de 
Inglês, que servirá de intérprete, a coordenadora Débora e a gestora dos 
Ginásios, Heloísa Mesquita.
Professores Priscila e Xu Lu
Professores reunidos
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
Professora Priscila, em 7 de Fevereiro de 2012 às 14:44 disse:
AI, gente, vai ser muito legal essa eletiva de chinês! Vocês vão amar. Estou 
empolgadíssima!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Chamada para o Acolhimento 2012
Publicado em 7 de Fevereiro de 2012 por luciademedeiros

Queridos alunos que participaram da capacitação de acolhimento, no final do ano!
Não se esqueçam de estar na escola no dia 13/02, às 8h.
Grande abraço!
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
professorlindomar, em 7 de Fevereiro de 2012 às 22:07 disse:
Que maravilha!!! Este ano vai ser melhor ainda… Professores e alunos mais 
experientes.
Muito sucesso para todos!
Resposta
edfgecorsinaElaine Sá, em 9 de Fevereiro de 2012 às 20:21 disse:
Parabéns professora Lúcia amei sua postagem !!!! bjs
Resposta
Lucas ello, em 16 de Fevereiro de 2012 às 11:24 disse:
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Esta sendo muito bom participar do acolhimento de 2012,com muitas confuções 
porém, confusões engraçadas !!!!
kkkkkkkkkkk
no final de tudo todos nós acabamos rindo!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Capacitação do Cine ADAPT
Publicado em 8 de Fevereiro de 2012 por edfgecorsina
A professora Beth e a bibliotecária Érica receberam professores da Rede, na sala
de leitura do GEC ORSINA DA FONSECA, para capacitação do Cine ADAPT.
Assista ao vídeo abaixo e veja o sucesso!

DEIXE SEU COMENTÁRIO
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
professorlindomar, em 9 de Fevereiro de 2012 às 20:05 disse:
Parabéns, Professora Elaine!!!
Percebo que este ano, será de ainda mais brilho no seu trabalho!!!
Já começou o ano letivo e você blobando, postando até vídeo do youtube. 
Ehhhhh!!!!
Estou extremamente feliz!
Muito Sucesso!!!! :-)
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
SEMANA DE CAPACITAÇÃO NO GEC ORSINA DA FONSECA
Publicado em 12 de Fevereiro de 2012 por edfgecorsina
 “Parabéns, dinamizadores das capacitações, pelo sucesso! Agradeço aos 
professores e funcionários do GEC ORSINA DA FONSECA pela cooperação, tornando 
esse momento tão marcante.” (Rose Antunes, diretora)
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Capacitação de Estudo Dirigido
Publicado em 13 de Fevereiro de 2012 por edfgecorsina
Capacitação no GEC ORSINA de ESTUDO DIRIGIDO com os professores:
Elaine Sá (GEC Orsina da Fonseca) e Jorge Mesquita (GEC Rivadávia Corrêa).
A capacitação foi bastante concorrida e dinâmica! Os professores relataram suas 
experiências e tiraram dúvidas dos professores, que mostraram-se curiosos quanto
à questão prática da “disciplina”.

Professores Elaine e Jorge
Professores realizando uma dinâmica
Professora Elaine orientando a dinâmica
OUTRAS CAPACITAÇÕES ACONTECERAM NO NOSSO GEC
 CÍRCULOS DE LEITURA – ELETIVAS – ESTUDO DIRIGIDO – PROJETO DE VIDA – 
PROTAGONISMO JUVENIL – TEATRO DAS LETRAS PROFESSOR-ATOR: o palco é a sala de 
aula
Presença de professores de diversos GECs: Rivadávia Corrêa, Bolívar, Mário 
Paulo, Princesa Isabel, Anísio Teixeira, Gov. Carlos Lacerda, Nicarágua.
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Agora, mãos à obra e boa sorte aos novos GECs. Muito sucesso!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
professorlindomar, em 26 de Fevereiro de 2012 às 18:49 disse:
Meu Deus, como estou feliz de ver essas postagens! O Blog ficou nas mãos das 
pessoas certas. Correram atrás e estão dando um show. Parabéns meninas!!! Muito 
orgulhoso de vcs. :-)
Resposta
edfgecorsina, em 27 de Fevereiro de 2012 às 20:38 disse:
To de saudades cade vc??????shuaaaaaaa?!!!!! amanh? dia 28 ?s 13hrs e 25 minutos
acontecer? o 1? flash mob do Orsina queria que estivesse aqui mas ent?o 
assista…. rsrsrs pois postaremos luxo!!!!!kakakakak bjs lindinho
Resposta
edfgecorsina, em 27 de Fevereiro de 2012 às 20:40 disse:
Esqueci todos perguntam e dizem que est?o com muitas sds e que falta vc ……gostou
eles te amam muito vc conquistou o cora??o deles muito sucesso!!!!!
Em 27 de fevereiro de 2012 20:38, mel ruiva da s. s? s.s? escreveu:
> To de saudades cade vc??????shuaaaaaaa?!!!!! amanh? dia 28 ?s 13hrs e 25 > 
minutos acontecer? o 1? flash mob do Orsina queria que estivesse aqui mas > 
ent?o assista…. rsrsrs pois postaremos luxo!!!!!kakakakak bjs lindinho >
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Primeiro Flash Mob do GEC Orsina da Fonseca
Publicado em 2 de Março de 2012 por profabiscoralick
Para dar as boas-vindas ao novo ano letivo, alunos e professores do GEC Orsina 
da Fonseca aceitaram um desafio… veja o vídeo e confira o resultado! (Trilha 
sonora de abertura: 20th Century Fox)
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
12 Respostas
Maria Cristina Zamith, em 2 de Março de 2012 às 12:16 disse:
Maravilhoso!! Bjs, Zamith
Resposta
Lúcia, em 2 de Março de 2012 às 12:17 disse:
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Muito bom começar o ano assim!!!!
Parabéns a todos!!
Beijo,
Lúcia
Resposta
edfgecorsina, em 2 de Março de 2012 às 21:06 disse:
Espetacular vocês são maravilhosos parabéns!!!!!!!
Resposta
edfgecorsina, em 2 de Março de 2012 às 21:09 disse:
Flash Mob como sempre Orsina arrebentando!!!!!!!!!
Resposta
Lucas Mello, em 2 de Março de 2012 às 21:34 disse:
Muito bom participar do Flash Mob eu nunca pensei que iria um dia fazer isso no 
2º dia de aula, parabéns professora Elaine e todos os outros professores que 
colaboraram para acontecer o Flash, muito obrigado também aos alunos!!!!
Foi lindo, parabéns professora Fabiana pelo vídeo ficou excelente!!!!
Resposta
profabiscoralick, em 2 de Março de 2012 às 22:01 disse:
Obrigada, Lucas. Mas o mérito é todo de vocês. Parabéns pela apresentação!
Beijos
Resposta
professorlindomar, em 2 de Março de 2012 às 22:07 disse:
M-A-R-A-V-I-L-H-O-S-O-!-!-!
Que vontade de presenciar e abraçar vocês… Como passei a amar vocês em tão pouco
tempo, um ano. Bem, o toque do sinal, sincronizado, foi a chave do sucesso! 
Mandou bem Elaine. Na realidade, toda a equipe mandou bem…
O ano só está começando. Imagina no final do ano?
Curtam muiiiiiiiiiito o agora, aproveitem cada momento, fazendo deles instantes 
de alegria e gentileza.
Muita Paz para todos vocês!!! :-)
Resposta
profabiscoralick, em 2 de Março de 2012 às 22:11 disse:
Lindomar, saudades de você!!!
Que bom que gostou! Seria ótimo se você estivesse presente.
Obrigada por tudo!
Beijos
edfgecorsinaElaine Sá, em 5 de Março de 2012 às 20:01 disse:
obrigado meu grande amigo que saudades…..vem mais novidades nos aguarde!!!!!!! 
bjs e sucesso no seu GEC.
Denise, em 3 de Março de 2012 às 6:54 disse:
Queridíssimos, Amei!!!
Um ano de muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitas coisas boas para todos!!!!!!!!
Com meu carinho de sempre Denise2ªCRE/GED
Resposta
profabiscoralick, em 4 de Março de 2012 às 16:39 disse:
Em nome de todos, agradeço, Denise, por todo carinho e apoio! Beijos
Resposta
Tuca, em 5 de Março de 2012 às 12:26 disse:
Muito legal!! Parabéns a todos!!
bjs.Tuca
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
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Semana de Capacitação de Professores da SME/RJ
Publicado em 2 de Março de 2012 por profabiscoralick
Capacitação sobre Dinâmica e Prática da sala de aula com professores 
dinamizadores do GEC Orsina da Fonseca.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
professorlindomar, em 2 de Março de 2012 às 22:23 disse:
Fabiana,
Duas X Parabéns! Pela capacitação e pelos vídeos. Tá mandando muito bem.
Beijos. :-)
Resposta
profabiscoralick, em 2 de Março de 2012 às 22:24 disse:
Obrigada, Lindo!
Beijos
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Global Partner Junior – Projeto 2012
Publicado em 4 de Março de 2012 por profabiscoralick
Todos sabem que nossa querida professora Maria Cristina Zamith está à frente de 
um projeto internacional com o qual nossos alunos já foram premiados no ano 
passado. Trata-se do Global Partner Junior Project que esse ano está sendo 
desenvolvido com o tema “Lixo eletrônico”. Vale lembrar que, pelo tema 
escolhido, nossos alunos já receberam menção honrosa.
Segue o link para relembrar o trabalho desenvolvido em 2011, acesse 
http://www.youtube.com/watch?v=p9gVUHIhSio
Para conhecer o novo projeto, acesse: http://orsinadigital.blogspot.com/
Abraços!
Projeto Orsina Digital, via portal do Global Partners Junior: 
http://www.gpjunior.tiged.org.
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
Lucas Mello, em 8 de Março de 2012 às 20:05 disse:
O melhor projeto que já fiz na Escola Municipal Orsina da Fonseca, tenho certeza
que o tema “lixo eletrônico” vai ser o ícone para a educação de todos os 
estudantes do Município irá servir como exemplo para todos!
Vamos lá Orsina Digital “vamos ganhar hein???”
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
A Biblioteca do GEC está no Facebook
Publicado em 4 de Março de 2012 por profabiscoralick
Queridos alunos,
Acessem a página da Biblioteca do GEC Orsina da Fonseca no Facebook.
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-do-GEC-Orsina-da-Fonseca/23220953020405
4
Abraços!
A professora Beth e a bibliotecária Érica estão esperando a sua visita.
Visite sempre esse espaço, onde você pode viver aventuras, emocionar-se, 
divertir-se e … aprender muito!
Veja algumas fotos da nossa biblioteca.
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Dia Internacional da Mulher e Semana da Saúde
Publicado em 21 de Março de 2012 por profabiscoralick
Alunos e professores do GEC Orsina da Fonseca se uniram para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher e a Semana da Saúde. 
            Ao som de “Sonho meu”, de autoria de Dona Ivone Lara, ex-aluna do 
internato do Colégio Orsina da Fonseca, com interpretação de Maria Bethânia e 
Gal Costa, professores e alunos deram um show de dança e criatividade, e 
demonstraram através de cartazes o reconhecimento do papel das mulheres na 
História Mundial e sobre os temas relacionados à saúde, à alimentação, à vida e 
ao bem-estar.
            Confira todo nosso trabalho assistindo ao vídeo abaixo.
            http://www.youtube.com/watch?v=UCIZAcfrCnM
            Parabéns a todos os envolvidos!
           Abraços.
<COMENTÁRIOS>2 Respostas
Denise Barcellos, em 24 de Março de 2012 às 20:28 disse:
Que lindo trabalho!!!
Parabéns equipe!!!
Um abraço Denise GED/2CRE
Resposta
profabiscoralick, em 25 de Março de 2012 às 17:00 disse:
Em nome da equipe, agradeço o apoio.
Beijos
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
What do you think about your school?
Publicado em 27 de Março de 2012 por profabiscoralick
Mais uma vez os alunos do 7º dão um show de Inglês!
Nessa atividade, os alunos apresentam sua opinião sobre o que pensam da escola, 
usando adjetivos e advérbios. GOOD JOB EVERYBODY!”
Orientação do trabalho pelo professor Sérgio Jr.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
Professora Priscila, em 28 de Março de 2012 às 11:54 disse:
Lindo!
Resposta
luciademedeiros, em 29 de Março de 2012 às 14:12 disse:
Os trabalhos ficaram “pretty, quite, extremely,really,very beautiful!!!!!”
Parabéns!!
Bjs.,
Lúcia
Resposta
Denise Barcellos, em 2 de Abril de 2012 às 22:06 disse:
Parabéns queridas pessoas!!
Lucia e Sérgio vocês foram D+++++++++
Um abraço Denise GED/2CRE
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Atenção senhores pais e responsáveis!

Página 2763



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Publicado em 29 de Março de 2012 por profabiscoralick
Atenção senhores pais e responsáveis,
          No dia 31 de março, sábado agora, não haverá reunião para pais e 
responsáveis dos alunos do 2o segmento do Ensino Fundamental (6o a 9o Ano). A 
reunião que  consta no calendário oficial entregue no início do ano letivo é 
apenas para o 1o segmento do Ensino Fundamental (E.I. até o 5o Ano).
       Quando houver uma data definida para a nossa reunião, informaremos 
através do blog e através do envio de informes pelos próprios alunos.
        Agradecemos a atenção!
        Abraços
-------------------------------------------------------------------------------
Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras
Publicado em 2 de Abril de 2012 por luciademedeiros

Nosso GEC participou da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras.
      Essa Olimpíada foi criada em 1990 pela Academia de Estrasburgo, França, 
com o objetivo de estimular o interesse dos estudantes do Ensino Fundamental e 
Médio para a Matemática.
      No Brasil, o concurso é organizado pela Rede POC – Rede do Programa de 
Olimpíadas do Conhecimento – programa mantido pelo Instituto de Olimpíadas do 
Conhecimento. É uma competição de matemática que atinge os últimos anos do 
Fundamental I Fundamental II e o Ensino Médio, oferecendo exercícios que 
estimulam a imaginação, a racionalização e a formalização de situações 
cotidianas e também a diversão, iniciativa pessoal, organização e cooperação.
     Não só aumenta o potencial dos indivíduos, mas também e fundamentalmente, a
capacidade do estudante para integrar e melhorar as competências em trabalhar em
conjunto.
Para saber mais: 
http://www.redepoc.com/nossos-projetos/matematica-sem-fronteiras-2/sobre-o-concu
rso/
Nossos alunos participaram com bastante entusiasmo! Assista ao vídeo. E comente!

[FOTO]
[VÍDEO]
2 Respostas
Denise Barcellos, em 2 de Abril de 2012 às 22:11 disse:
Professor Sieverton,Parabéns pelo seu empenho com os alunos.
Um abraço Denise Barcellos GED/2CRE
Resposta
Lucas Mello, em 12 de Abril de 2012 às 20:40 disse:
Muito obrigado ao professor Sieverton por ter me convocado a participar desta 
prova, Foi um ótimo teste para principalmente aprender a trabalhar em grupo, 
aprendemos muito não só matemática e inglês mas também a importância do trabalho
em equipe muito obrigado novamente e muito obrigado ao GEC também por ter 
colaborado com o material e as provas.
Lucas Mello ( aluno do GEC)
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Dona Ivone Lara
Publicado em 6 de Maio de 2012 por luciademedeiros
Foi com imensa alegria que recebemos Dona Ivone Lara – no dia de seu aniversário
-  no nosso GEC!
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A famosa cantora e compositora estudou no extinto Internato Orsina da Fonseca, 
onde descobriu sua veia artística. Foi uma grande honra recebê-la, junto a 
antigas colegas de escola.

Durante a cerimônia, foi projetado um vídeo no qual alunos e professores prestam
suas homenagens à Dona Ivone Lara. 
Veja como ficou essa homenagem:

 
 
O resultado final de nossa festa ficou assim:

 
 
 
Agradecemos a presença das ex-alunas do internato do Colégio Orsina da Fonseca 
que fizeram questão de estar presentes a essa celebração, a saber: Cely Brum 
Figueiredo, Elvira Barbosa, Maria Josefina Peixoto Nallon, Maria da Penha 
Barbosa Justo, Fernanda Nunes Guedes. 
Agradecemos também ao Professor Mauro Portugal que ensaiou o coral da 2a CRE 
para uma apresentação especial, executando o Hino Nacional Brasileiro, o Hino da
Cidade do Rio de Janeiro e o Hino da Escola Orsina da Fonseca – lembrado por 
Dona Ivone Lara com respeito e saudade –, e pela apresentação da música “Força 
da Imaginação”, de autoria de Dona Ivone Lara.
Parabéns a todos os envolvidos, pelo sucesso dessa celebração, e parabéns 
especialmente à nossa convidada de honra, Dona Ivone Lara que, com certeza, 
semeou entre nossos alunos a crença de que sonhos podem se tornar realidade 
quando se acredita neles e se luta por eles.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>Uma resposta
professorlindomar, em 20 de Maio de 2012 às 21:06 disse:
Queridos Amigos, Professores e Alunos,
Fiquei emocionado com o vídeo produzido pela Fabiana para homenagear Dona Ivone 
Lara. Quantas palavras lindas, gestos delicados e sensíveis. A cada dia acredito
mais na Educação como caminho para um mundo melhor.
Não pude presenciar a homenagem, mas agora estou vendo que valeu a pena ficar 
torcendo para tudo dar certo.
Parabéns Dona Ivone Lara!!!!!!!!!!!
.
PS. A postagem está linda, vocês estão mandando bem!!!
Esse azul de fundo ficou bem melhor, lançou o foco para as postagens.
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Muita Paz para todos! :-)
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Publicado em 5 de Junho de 2012 por edfgecorsina
Momentos de alegria e emoção na abertura dos jogos estudantis de 2012.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
4 Respostas
Alexandre Pires, em 5 de Junho de 2012 às 23:17 disse:
Não consegui assistir ao vídeo da abertura dos jogos estudantis. Está bloqueado.
Resposta
edfgecorsina, em 6 de Junho de 2012 às 19:03 disse:
já está liberado !!!!!!grande mestre e mais uma vez parabéns pelo seu 
comprometimento com essas crianças que nos estimulam tanto.
Resposta
professorlindomar, em 6 de Junho de 2012 às 21:01 disse:
Que evento lindo!!! Imagens lindas. Pessoas com rostos felizes. Muito bom ver 
este sentimento. Parabéns a todos os Alunos e Professores pela dedicação!
Quem editou o vídeo? Está lindo!
Abraços em todos. :-)
Resposta
edfgecorsina, em 7 de Junho de 2012 às 11:51 disse:
Fui eu lindomar sua professora predileta!!!! kkkkkk, sds muitas, bjs….NANE.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
7º ano blogando!
Publicado em 7 de Junho de 2012 por luciademedeiros

Alunos do 7º ano montaram um blog para compartilhar trabalhos, fotos, 
informações e muito mais referentes à sustentabilidade, tema da RIO+20.
http://orsinavinte.blogspot.com/
Faça uma visita!!!!!!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
SUSTENTABILIDADE E O GEC ORSINA DA FONSECA
Publicado em 11 de Junho de 2012 por edfgecorsina
Trabalhar com comprometimento,respeito,confiança é plantar um presente que 
garanta a subsistência das novas gerações.
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
Dir. Lindomar Araujo, em 17 de Junho de 2012 às 21:53 disse:
Elaine,
Estou tão orgulhoso de assistir seu vídeo e me emocionar!!!
Parabéns amiga! O trabalho todo sobre sustentabilidade está lindo.
Soube que a Zamith desenvolveu trabalhos com peças de computadores. Isso é muito
lindo. Muita saudade.
Um sucesso ainda maior para TODOS!
Lindomar Araujo. :-)
Resposta
edfgecorsina, em 18 de Junho de 2012 às 13:38 disse:
Meu querido devo isso a vc e Fabi, que sempre tiveram paci?ncia de me ensinar, 
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ainda falta me aperfei?oar estou de sds de vc apare?a!!!!!
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Green Nation Fest
Publicado em 12 de Junho de 2012 por profabiscoralick
No dia 01 de junho de 2012, os alunos do GEC Orsina da Fonseca estiveram na 
Quinta da Boa Vista para participar do evento Green Nation Fest.
O festival, interativo e sensorial, permitiu aos alunos experimentarem 
diferentes sensações, estimulando a conscientização da responsabilidade que cada
um tem quanto à sustentabilidade mundial.
Nossos alunos tornaram-se padrinhos e madrinhas de mudas de árvores de 
reflorestamento plantadas no Parque Natural Municipal de Grumari.
Uma experiência inesquecível, com certeza.
Acesse o vídeo para conhecer um pouco mais.

Até a próxima!
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Eletiva de Karatê
Publicado em 24 de Junho de 2012 por luciademedeiros
Este ano uma nova eletiva está fazendo o maior sucesso: Karatê, oferecida pelo 
prof. Josimar.
Os alunos estão adorando!
Oss!
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta
Josimar Oliveira, em 27 de Julho de 2012 às 11:41 disse:
Gostaria que todos fossem lá visitar nossa Eletiva e já se sentirem convidados a
treinar com a gente; podem convidar outras pessoas também. Estamos precisando do
apoio de visitantes para incentivar a galera. Também estou dando aulas no Tijuca
Tênis Clube, às 2ª, 4ª e 6ª feira, às 18:30 hs.
Acessem também: https://www.facebook.com/josimar.oliveira.355
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Dia Mundial do Meio Ambiente
Publicado em 24 de Junho de 2012 por luciademedeiros
PROJETO ORSINA DIGITAL
A culminância do projeto, realizada em 05/06, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi 
elaborada quase que exclusivamente pelos alunos da turma 1901,que decidiram 
montar uma exposição com objetos confeccionados com partes/componentes de 
eletroeletrônicos, ou, melhor dizendo, com lixo eletrônico.
Trabalharam em equipe durante várias semanas com o objetivo de levar à 
comunidade escolar a mensagem emblemática do projeto: transformar para 
preservar. (Maria Cristina Zamith)
Conheça melhor o Projeto Orsina Digital. Acesse: 
http://orsinadigital.blogspot.com.
E assista ao vídeo do evento realizado no GEC.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
A Terra Vista do Céu
Publicado em 24 de Junho de 2012 por luciademedeiros
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Exposição do fotógrafo Yan-Arthus Bertrand, na Cinelândia.
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Campeonato de Karatê
Publicado em 24 de Junho de 2012 por luciademedeiros
Alunos da eletiva de Karatê participaram dos II Jogos Abertos da Cidade de Deus.
E fizeram bonito!!
Parabéns, Rian Oliveira(1803), Thaynara Modesto (1901) e
Vinícius Montagna (1701)!!!!
Clique em cima da imagem e veja outras imagens do evento.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
3 Respostas
Thaynara Modesto, em 27 de Junho de 2012 às 12:55 disse:
Obrigada!!
Resposta
Alexandre Pires, em 27 de Junho de 2012 às 13:54 disse:
Parabéns ao professor e aos alunos. VAMOS GANHAR,HEINNN !!!!!
Resposta
Josimar Oliveira, em 27 de Julho de 2012 às 11:43 disse:
Gostaria que todos fossem lá visitar nossa Eletiva e já se sentirem convidados a
treinar com a gente; podem convidar outras pessoas também. Estamos precisando do
apoio de visitantes para incentivar a galera. Também estou dando aulas no Tijuca
Tênis Clube, às 2ª, 4ª e 6ª feira, às 18:30 hs.
Acessem também: https://www.facebook.com/josimar.oliveira.355
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Dia Nacional do Folclore e Comemoração do Centenário de Luiz Gonzaga
Publicado em 13 de Setembro de 2012 por profabiscoralick
No dia 22 de agosto, foi comemorado no GEC Orsina da Fonseca o Dia Nacional do 
Folclore e, antecipadamente, o centenário de nascimento de Luiz Gonzaga.
O objetivo do trabalho foi aproximar os alunos da cultura popular brasileira, 
tão diversificada e tão rica, por vezes relegada a segundo plano. Resgatar a 
memória e a história de um povo é, como disse nossa diretora, Rose Emília 
Antunes, “fazer com que os indivíduos saibam de onde vêm, onde estão e para onde
vão”.  
Todo trabalho foi elaborado pelas professoras Fabiana Bianco Scoralick e Elaine 
da Silva Sá e executado pelas mesmas com as turmas 1701, 1704, 1801 e 1902, com 
a participação de alunos das turmas 1702, 1901 e 1903. A professora Maria 
Cristina Esteves, auxiliada pela professora Elizabeth Tupper Gil, desenvolveu 
atividade com a turma 1703.
Para que os alunos pudessem desenvolver melhor a sua pesquisa, no dia 19 de 
julho foi realizada uma visita ao Museu Casa do Pontal, onde os alunos da turma 
1801 e alguns alunos das turmas 1703 e 1704, acompanhados pelas professoras 
Fabiana e Elaine, tiveram a oportunidade de participar de uma ciranda organizada
pelos guias do Museu,  de conhecer todas as galerias e de se maravilharem com as
obras confeccionadas em madeira, em argila e com areia colorida, além de terem 
conhecido a história da fundação do museu e de terem percebido a importância 
desse espaço para a divulgação da nossa cultura.
Desde o início do mês de julho, as atividades foram sendo direcionadas de modo 
que se pudesse abranger o maior número possível de informações sobre o folclore 
brasileiro, sem esgotá-las. Assim, as turmas 1701 e 1704 pesquisaram sobre 
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algumas lendas folclóricas e apresentaram essas lendas por meio de imagens 
dispostas em slides e por meio de vídeos coletados na internet para ilustrar 
melhor seu trabalho. 
A turma 1703 apresentou a Literatura de Cordel, homenageando o aniversariante do
ano, Luiz Gonzaga, com cordéis criativos e cheios de emoção, que foram lidos 
para todos os presentes e expostos para posterior apreciação.
A turma 1801 se incumbiu de falar sobre Luiz Gonzaga, apresentando um pouco de 
sua trajetória e de sua importância para a cultura nacional. Além disso, falou 
sobre a culinária nordestina com uma apresentação de dança ao som de “No 
tabuleiro da baiana tem…”, na interpretação de Caetano Veloso e Gal Costa. 
Também apresentou trabalho sobre Lampião e Maria Bonita, sobre o artesanato no 
nordeste e sobre as lutas e danças folclóricas que marcam a identidade 
brasileira. A turma fez uma homenagem ao Rei do baião, cantando e dançando “Asa 
Branca”, caracterizados com chapéu de nordestino e sanfona, erguida ao final da 
apresentação para formar a frase “Viva o Rei do Baião!!!”.
A turma 1902 se organizou para encerrar essa grande festa com uma bela Quadrilha
de Festa Junina, animando a todos.
A professora Elaine Sá coreografou as danças que foram apresentadas, 
presenteando a plateia com um belo show. 
Parabéns a todos pelos trabalhos apresentados, pelo empenho e pela dedicação. 
Que todos os trabalhos possam ser desenvolvidos assim: com seriedade e 
comprometimento, afinal, quando cada um faz a sua parte, só se tem um resultado:
o SUCESSO!
Para ver e rever alguns momentos, seguem abaixo algumas fotos do evento. 
  
Seguem os vídeos das apresentações.
 ;)
Vídeo com as apresentações iniciais: Homenagem a Luiz Gonzaga, pela turma1801; 
“No tabuleiro da baiana tem…”; Mulher Rendeira; Literatura de Cordel. 

 
 
 
Vídeo com a representação teatral do Bumba Meu Boi, seguida de dança.

 
 
 
Vídeo com as outras danças folclóricas: Frevo, Ciranda, Maculelê e Capoeira.

 
 
 
Dança de encerramento: Quadrilha de festa junina, com a turma 1902.

 
 
 
Até a próxima.
 ;)
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
5 Respostas
edfgecorsina, em 13 de Setembro de 2012 às 18:05 disse:
Fabi achei muito legal valeu !!!!!
Em 13 de setembro de 2012 14:48, “Gin?sio Experimental Carioca Orsina da
Resposta
profabiscoralick, em 14 de Setembro de 2012 às 0:35 disse:
Valeu, Elaine!
Em breve postarei os vídeos. :)
Resposta
Denise Barcellos -GED CRE @, em 13 de Setembro de 2012 às 21:12 disse:
Vi uma parte do Evento e gostei muito.
Parabéns á todos.
Denise 2CRE
Resposta
profabiscoralick, em 14 de Setembro de 2012 às 0:37 disse:
Denise,
Agradeço em nome de todos pela ajuda que nos deu.
Beijos :)
Resposta
professorlindomar, em 6 de Outubro de 2012 às 17:13 disse:
Parabéns aos professores envolvidos no projeto e a Direção da Escola!!!
Resposta 
-------------------------------------------------------------------------------
XXIX Mostra de Dança das Escolas Públicas
Publicado em 3 de Novembro de 2012 por profabiscoralick
Pelo segundo ano consecutivo, o Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca 
brilhou na Mostra de Dança das Escolas Públicas. 
No dia 10 de setembro, duas coreografias produzidas pela professora Elaine da 
Silva Sá, uma delas produzida também pelo aluno Lucas Mello, da Turma 1901, 
foram apresentadas na XXIX edição da Mostra de Dança das Escolas Públicas, que 
ocorreu no Teatro Carlos Gomes. Assim como no ano passado, as duas apresentações
foram brilhantes, tendo, uma delas, alcançado o primeiro lugar das escolas 
concorrentes da 2a Coordenadoria Regional de Educação.
Foi um trabalho árduo, que exigiu de todos os alunos envolvidos muita dedicação,
compromisso e responsabilidade. Foram meses de intensos ensaios, culminando em 
duas grandes apresentações que vocês poderão ver acessando os vídeos abaixo.
Coreografia “Fim dos Tempos: Promessas” – apresentada em 10/09/2012, no Teatro 
Carlos Gomes.
Produção: Lucas Mello, com colaboração da Professora Elaine Sá
Release: “Quando o amor acenar, siga-o, ainda que por caminhos ásperos e 
íngremes, e quando suas asas o envolverem, renda-se, ainda que a lâmina 
escondida sob suas asas possa feri-lo.”

 
 
 
 Coreografia “Outros olhares” – apresentada em 10/09/2012, no Teatro Carlos 
Gomes, vencedora da XXIX Mostra de Dança das Escolas Públicas, reapresentada no 

Página 2770



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Teatro Odylo Costa Filho, na UERJ, em 16/10/2012.
Produção: Professora Elaine Sá
Release: “Na adolescência, a descoberta da paixão através de diversas formas de 
amar. Início de uma ilusão sobre o futuro e o despertar do mundo mulher.”

 
 
 
 A todos os alunos envolvidos e à professora Elaine Sá, damos os nossos 
“Parabéns!” e agradecemos por terem feito, mais uma vez, com que o nome do GEC 
Orsina da Fonseca estivesse atrelado ao esforço, à dedicação e ao compromisso, 
palavras-chave para alcançar o sucesso. 
Parabéns!!! Vocês merecem!
Abraços e até a próxima.
 :)
[VÍDEO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
Vinicius, em 29 de Novembro de 2012 às 16:58 disse:
Nós arrasamos,amo muito e sentirei saudade dessa turma da dança.
Resposta
Karen Vianna da Silva, em 17 de Agosto de 2013 às 9:02 disse:
Gostei muito do dia do flocore foi um dia muito corrido mas gracas a deus deu 
tudo serdo. Pow a 71 dancou muito u.u.
Resposta
-------------------------------------------------------------------------------
Formatura do 9o Ano do Ensino Fundamental – turmas de 2012
Publicado em 23 de Dezembro de 2012 por profabiscoralick
No dia 17 de dezembro de 2012, realizou-se na Quadra de Esportes do GEC Orsina 
da Fonseca, a cerimônia de Colação de Grau das turmas de 9o Ano do Ensino 
Fundamental. 
Com a presença de pais, parentes e amigos, nossos formandos festejaram o fim de 
um ciclo e o início de um novo caminho a seguir: o do Ensino Médio.
A formatura é um ritual de passagem e como tal deve ser vivenciado. Na 
lembranças destes que agora são nossos ex-alunos, ficarão as cenas mais 
engraçadas e mais comoventes, as festas, os eventos, os projetos, as aulas, as 
provas e, sobretudo, a amizade conquistada não apenas de seus colegas como 
também de seus professores. 
Para deixar registrado e eternizar alguns desses momentos, segue abaixo um vídeo
feito pela Professora Fabiana Bianco Scoralick. Um presente para todos os 
formandos.
Sucesso a todos vocês nessa nova etapa. Continuem lutando por seus objetivos e, 
lembrem-se, não é o fim em si que mais importa, mas o caminho percorrido até 
alcançá-lo.  Como disse o poeta Antonio Machado: 
“Caminhante, são tuas pegadas
o caminho e nada mais;
Caminhante, não há caminho,
se faz o caminho ao andar
Ao andar se faz o caminho
e ao voltar a vista atrás
se vê a senda que nunca
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se há de voltar a pisar
Caminhante, não há caminho
somente marcas no mar”.
Parabéns a vocês, Ex-Alunos do GEC Orsina da Fonseca. 
Abraços e até a próxima! :)

[VÍDEO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\GinasioExperimentalCarioca 2013.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
Jogos estudantis
Publicado em 10 de Junho de 2013 por edfgecorsina

abertura dos jogos estudantis no club municipal 2013
video produzido por aluno Vinícius Montagna e professora Elaine de Sá
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
2 Respostas
Lúcia de Medeiros, em 10 de Junho de 2013 às 15:48 disse:
Que pena… Não consegui ver; a mensagem é de que não está disponível.
Bjs.,
Lúcia de Medeiros
Resposta
vinicius montagna, em 11 de Junho de 2013 às 11:34 disse:
ve agora professora
by: vinícius Montagna
Resposta

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\InfoPoloCardeal 2011.txt
************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
Começamos nossa jornada digital
Publicado em 15/03/2011 por Marco Ananias
Hoje foi um dia muito especial para mim. Começaram as aulas propriamente ditas 
nas oficinas do Polo Cardeal Câmara. Foi meu primeiro dia oficialmente atuando 
como Orientador de Informática.

As turmas da Informática Educativa ainda não estão cheias mas os alunos (uma 
parte) já chegam pensando em “pegar” a melhor máquina e entrar no Orkut. Mas 
expliquei que nosso tempo ali é muito curto e que era preciso apresentar a todos
uma proposta de trabalho online, compartilhado, colaborativo e que pode ampliar 
as possibilidades de uso do computador e da internet.

Começamos criando contas de email do Gmail para que pudessemos acessar 
ferramentas como o Google Docs. Na primeira turma quase metade conseguiu criar a
conta. Na segunda 75% da turma conseguiu criar a conta e começamos a 
compartilhar um documento. A última turma 90% criou a conta, compartilhamos um 
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doc onde cada um escreveu seu nome e seu email e ainda usamos o batepapo para 
nos comunicar.

Mas como havia falado o tempo voa…quarta tem mais.
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>24 respostas para Começamos nossa jornada digital
jennifer disse:
16/03/2011 às 13:35
eu adorei meu primeiro dia de aula
eu achei muito legal
Resposta
debora disse:
16/03/2011 às 13:43
estou adorando as aulas de inforamatica está sendo muito boa estamos aprendendo 
novas coisas
Resposta
gabriel disse:
16/03/2011 às 14:57
achei muito legal e vou levar minha mãe na lan para ela ler .
Resposta
stephany disse:
16/03/2011 às 15:07
oi a foto fico legal !!!!!
Resposta
roger disse:
16/03/2011 às 15:08
eu gostei pra mim foi ótimo o primeiro dia de aula e o segundo dia que e hoje 
também estou gostando para mim eu não sei mas eu acho que todo mundo gostou mas 
… todo dia que tem informatica e assim eu gostei muito acho que meus amigo 
também valeu assi:roger
Resposta
karolyne disse:
16/03/2011 às 15:15
gostei do texto
Resposta
diogo disse:
16/03/2011 às 16:17
Eu achei muito legal mais chato que ficou muito curto.
Um abraço!!!!!….
Resposta
gabriel disse:
16/03/2011 às 16:17
Pow professor muito legal gostei meus parabéns
Resposta
pedro disse:
16/03/2011 às 16:17
vcs sao muito bom cardial marera
Resposta
lucas disse:
16/03/2011 às 16:19
eu gosto muito da escola eu tambem gosto de fazer deveres esse e meu comentario
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Resposta
jennifer disse:
16/03/2011 às 16:22
achei legal
Resposta
jefersonpl disse:
16/03/2011 às 16:28
maneirooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Resposta
Marco Ananias disse:
16/03/2011 às 21:23
Olá Pessoal,

Obrigado a todos que deixaram seus comentários e que bom que a maioria está 
gostando e percebendo que temos novidades. Coisas novas que estão a nosso 
alcance e podem acrescentar muito no nosso desenvolvimento como aluno, professor
e pessoa.

Muito legal também a boa vontade daqueles que ajudaram seus colegas com 
dificuldades e tenho certeza que ao ensinarem, reforçaram aquilo que já 
aprenderam. Parabéns!

Vamos em frente!
Abraços.
Marco.
Resposta
Celso Bizarro Lima e Elmar Souza disse:
18/03/2011 às 15:25
Aí Galera, parabéns pela utilização da nova ferramenta virtual, aproveitem para 
aumentar o conhecimento e difundir informações, comentários e idéias. Um grande 
abraço dos Professores Elmar e Celso. AHH!! lembramos que as oficinas de 
Cosmética, Horticultura e Radio Escolar também já estão funcionando a pleno 
vapor. Sejam bem vindos e bom trabalho!!!
Resposta
Prof.Sebastião/Artes Industriais disse:
18/03/2011 às 15:29
É maravilhosa a oportunidade que nossos alunos estão tendo de usar de maneira 
profeitosa este valioso instrumento de ensino. Parabéns ao Prof. Marco e a seus 
alunos.
Resposta
Rodrigo Miranda(Profº de Judô) disse:
18/03/2011 às 15:29
Parabéns a todos pelo excelente trabalho.
É muito importante aprender a utilizar novas ferramentas e tecnologias, mais 
ainda, utilizá-las a nosso favor; é muito gratificante vê-los dando um passo 
maior nesta jornada que não tem fim que é a nossa educação e dentro desta 
jornada “aprender a aprender” é um uma habilidade importantíssima, a internet é 
uma ferramenta que facilita o desenvolvimento desta habilidade que muitas vezes 
tinha uma utilização a quem de seu real potencial por parte de vocês. Mais uma 
vez parabenizo a vocês por esta iniciativa. Um grande abraço a todos!
Rodrigo Miranda.
Resposta
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Eliane de Oliveira Vicente disse:
18/03/2011 às 15:31
Ficamos felizes em saber que a galera do pólo está empolgada e empenhada na 
melhoria do aprendizado da informática educativa. É isso aí, vamos em frente!
PARABÉNS GALERA!!!!!!!!!!!!!!!!

Professoras: Elenice e Eliane
Resposta
Durvelina disse:
18/03/2011 às 15:36
Parabens a todos, alunos e professor! Fiquei muito feliz que a galera esteja 
gostando da aula de Informatica Educativa!
Continuem curtindo e aproveitem!
Resposta
Denize disse:
18/03/2011 às 15:41
Achei super legal , é sempre bom compartilhar novas idéias. 
Valeu!!!!!!!!!!!!!!!!! Seja bem-vindo professor!
Denize
Resposta
Marco Ananias disse:
19/03/2011 às 22:27
Muito legal essa iniciativa da Equipe de Professores aqui do Polo Cardeal Câmara
junto a nossa Diretora que visitaram nosso blog, leram os comentários dos alunos
e deixaram também seus recados e comentários.

Obrigado pela força ao nosso projeto e que todas as Oficinas trilhem o caminho 
do sucesso e que a integração entre todas seja uma realidade já!

Abçs
Marco.
Resposta
andressa disse:
23/03/2011 às 15:17
oi professor, adorei os comentários que voce colocou sobre nós. As fotos ficaram
otimas.
Resposta
gilane disse:
23/03/2011 às 16:04
eu adoro esse curso de informatica
Resposta
Marco Ananias disse:
23/03/2011 às 23:53
Muito Legal Andressa e Gilane, vocês terem comentado e estarem gostando, vamos 
continuar…
Resposta
Gabriel disse:
16/05/2011 às 16:15
Pow professor eu gostei do jogo de futebol na copa num da queles sites de jogos 
educativos!!No Site da Recreio!°.°
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
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Vamos bem, Obrigado!
Publicado em 19/03/2011 por Marco Ananias
Fiquei muito contente com o progresso de boa parte dos alunos das turmas da 
nossaOficina de Informática Educativa. Quase todos estão com suas contas Gmail 
criadas e em pleno uso.  Trocamos emails, mandei algumas fotos do laboratório 
para alguns que pediram, compartilhamos um Doc no GoogleDocs com bate papo 
rolando solto. Alguns mais acelerados já estão criando uma apresentação também 
no GoogleDocs colaborativamente e me adicionaram como visualizador.

Pedi que entrassem no Blog e, após ler o primeiro post, deixassem um comentário.
 Pelo que pude perceber todos estão animados com as novidades e possibilidades 
que trabalharemos esse ano.

Quem também deixou comentários foi a equipe de professores do Polo, que foi 
apresentada ao Blog pela nossa diretora no nosso centro de estudos na última 
sexta feira. Além do Blog apresentei uma experiência que fiz no Prezi ( aliás 
minha segunda experiência ) dando Boas Vindas a Oficina de Informática e 
destacando alguns pontos a serem observados e explorados. Veja esse Prezi aqui: 
http://prezi.com/zx7muf6cuogn/oficina-informatica-educativa-pet-cardeal-camara-r
io-de-janeiro-br/

Semana que vem continuamos nossa jornada… deixem seus comentário, ok?
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
5 respostas para Vamos bem, Obrigado!
fernanda disse:
23/03/2011 às 16:13
ISSO é muito melhor. mais inovante e melhor para a escola
Resposta
Marco Ananias disse:
23/03/2011 às 23:54
É isso aí Fernanda! Você percebeu que tem muitas novidades que podem ajudar a 
gente na escola, parabéns!
Resposta
isabela disse:
28/03/2011 às 15:22
gostei mto prof>.
Resposta
lucas disse:
18/05/2011 às 14:43
tio eu gostei muito do jogo casa eficiente
Resposta
lucas disse:
18/05/2011 às 15:17
professor esse jogo não esta na lista mas ele e muito legal
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Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Dia Mundial da Floresta
Publicado em 26/03/2011 por Marco Ananias
Aproveitando a passagem pelo dia mundial da floresta,21 de março, embarcamos 
nesse tema com uma proposta de criação de um poster ou slide usando ferramentas 
web 2.0 ( Google Docs ). Cada aluno ou dupla após concluírem sua obra 
compartilhavam comigo, como visualizador.

Sugeri algumas alterações  e correções.  Juntei as que já estão prontas mas 
ainda faltam alguns  finalizarem. Logo a coletânea estará disponível para 
apreciação de todos.

Utilizamos o buscador Zuggi http://www.zuggi.com.br para pesquisa de imagens.

Até!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta para Dia Mundial da Floresta
isabella de oliveira silva disse:
28/03/2011 às 15:26
Adorei, é um trabalho muito legal, é interessante.
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Coletânea Colaborativa – Viva a Floresta!
Publicado em 01/04/2011 por Marco Ananias
???Aproveitando a passagem pelo dia mundial da floresta,21 de março, embarcamos 
nesse tema com uma proposta de criação de um poster ou slide usando ferramentas 
web 2.0 ( Google Docs ). Cada aluno ou dupla após concluírem sua obra 
compartilhavam comigo.

Sugeri algumas alterações  e correções.  Juntei numa coletânea que está 
disponível para apreciação de todos.

Utilizamos o buscador Zuggi http://www.zuggi.com.br para pesquisa de imagens.

Bom passeio e reflexões!

Deixe seu comentário lá embaixo, ok?

View more presentations from Marco A. Ananias.
[FOTO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
26 respostas para Coletânea Colaborativa – Viva a Floresta!
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debora disse:
04/04/2011 às 13:25
adorei!quero aprender cada vez mais sobre a natureza e muito bom para nós mesmos
Resposta
igor disse:
04/04/2011 às 13:31
adorei esse blog , mostra como devemos cuidar da natureza !!!
Resposta
debora disse:
04/04/2011 às 13:32
Adorei que o professor púlblicou o nosso trabalho no site isto é muito bom para 
as pessoas saberem que a natureza tem que ser muito bem cuidada!!!!
Resposta
igor disse:
04/04/2011 às 13:33
adorei esse blog isso mostra q devemos cuidar muito bem da natureza !
Resposta
larissa dos s. disse:
04/04/2011 às 13:34
ficou lindo
Resposta
juan disse:
04/04/2011 às 13:47
poxa foi muito legal voces lerem meu um comentário
Resposta
RoBeRt disse:
04/04/2011 às 13:48
cara eu gostei muito disso manda um cometário pra mim ta bom?
Resposta
matheus de amorim rocha disse:
04/04/2011 às 13:51
Adorei
Resposta
gabrielle camilato disse:
04/04/2011 às 14:43
adorei ver o meu trabalho e o dos outros postado para todos verem…
Resposta
isabela disse:
04/04/2011 às 14:47
Professor bem legal essa coletanea + falto o meu vlw!
+ eu sei q vc vai bota a minha imagem ai
OBRIGADA!!
Resposta
ellian disse:
04/04/2011 às 14:49
muito bom adorei
Resposta
roger disse:
04/04/2011 às 14:51
eu achei maneiro as fotos eu gostei de ter participado.
Resposta
isabella de oliveira silva disse:
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04/04/2011 às 14:53
achei muito legal esse projeto sobre a natureza porque e um trabalho que atrai 
muitas pessoas ao blog adorei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Resposta
guilherme disse:
04/04/2011 às 14:54
valeu por acessar a coletânea colaborativa viva a floresta
Resposta
stephany disse:
04/04/2011 às 15:23
oi eu achei legal o projeto da natureza
Resposta
jeferson disse:
04/04/2011 às 15:54
muito maneiroooooo a minha
Resposta
gilane disse:
04/04/2011 às 15:57
e legal gostei de todos
Resposta
diogo disse:
04/04/2011 às 15:58
muito legal gostei de+!!!!
Resposta
andressa disse:
04/04/2011 às 15:58
valeu,professor pelas fotos gostei muito ….
Resposta
gabriel disse:
04/04/2011 às 15:58
pow gostei maneiro quero aprender e assim crescer mais!!!!
Resposta
fernanda disse:
04/04/2011 às 15:59
Gostei de todos, muito bonitos.
Resposta
Mariana disse:
04/04/2011 às 16:02
Eu tambem achei legal.Adorei!!!
Resposta
paula disse:
04/04/2011 às 16:02
professor,maneiro, gostei muitoo tambem…
Resposta
Carlos Eduardo disse:
04/04/2011 às 16:18
legal
Resposta
jenyfer e Larissa disse:
04/04/2011 às 16:37
oi turma, tudo bem com vcs? Eu Jenyfer e minha amiga Larissa gostamos muito do 
trabalho que nós fizemos.
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Resposta
Marco Ananias disse:
05/04/2011 às 14:44
Ei Galera! Estou muito feliz com o trabalho realizado por todos, muito 
satisfeito pois vejo que a maioria dos participantes gostou da atividade e isso 
é só o começo…
Lugal vocês terem deixado seus comentários e ouvi de muitas pessoas que o 
trabalho foi show! Parabéns a Todos!
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Passeio Virtual pelo Google Maps
Publicado em 13/04/2011 por Marco Ananias
Na semana de 4 a 8 de Abril exploramos uma ferramenta da Web disponibilizado 
pelo Google, que são seus Mapas ( Google Maps )  e, em algumas cidades, a visão 
das ruas ( Street View ).

Nesta mesma semana ocorreu aquele triste episódio na história da EM Tasso da 
Silveira, que nos deixou chocados com  a violência covarde contra os alunos e 
comovidos com a tristeza de parentes e amigos dos que se foram. Muita Luz e Paz 
a Todos.

Não podemos deixar de registrar, apesar da tristeza, a atividade desenvolvida no
laboratório de informática, onde através do serviço de mapas oferecido pelo 
Google e da Visão das Ruas, os alunos puderam explorar diversos lugares 
virtualmente pela Internet.

A maioria começou vendo a rua do Pólo, as ruas perto de suas casas e a rua onde 
moram.  Outros foram bem mais longe como Paris-França, Japão, China, Cingapura 
etc.

Ainda como alternativas ao turismo virtual tivemos duas opções:

Explorar um site com atividades ligadas a técnica de digitação: 
http://www.sense-lang.org/typing/portuguese-key.php
Visitar o blog do Rio Educa, onde nosso blog Câmara Digital já tem um link, e 
explorar os diversos posts sobre outras escolas da Rede Municipal de Educação: 
http://www.rioeduca.net/blog.php
e vamos continuar trabalhando onde nossa próxima jornada será através dos 
Princípios da Internet http://netica.org.br/netica/principios-internet

Até. Marco.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------
Projeto Quadrinhos
Publicado em 18/04/2011 por Marco Ananias
Oi Pessoal,

Gostaria de convidar todos vocês a embarcarem nessa nova proposta de criação de 
histórias em quadrinhos. Na verdade vamos fazer tiras com poucos quadrinhos 
contando uma pequena história ou mensagem através dessa “mídia”.
Proj.Quadrinhos_MA2

By mananias | View this Toon at ToonDoo | Create your own Toon
Para editar nossos quadrinhos utilizaremos o Toondoo que é um criador de 
quadrinhos muito legal, prático e não é complicado. E só aprender o básico que 
vocês criarão altos quadrinhos e podem depois construir um livro reunindo seus 
trabalhos.

É necessário se registrar no Toondoo mas é simples e rápido, basta ter um email 
válido. Uma vez inscrito podemos começar a criar novos quadrinhos. Também vale a
pena ver os quadrinhos ou Toons de outras pessoas descobrindo novas 
possibilidades e modelos.Propor Toondoo
By mananias | View this Toon at ToonDoo | Create your own Toon

A proposta é formar duplas e experimentar essa ferramenta web 2.0, onde 
criaremos conteúdo na internet transmitindo uma mensagem ou informação. Nesse 
início o tema é livre mas depois que dominarmos o Toondoo iremos definir um 
assunto ou tema para direcionar nossas criações.

Vamos criar! Abaixo um teste de livro…

Teste Criacao de livro – prj.quadrinhos MA2 by mananias | Make your own at 
www.toondoo.com
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>4 respostas para Projeto Quadrinhos
Marco Ananias disse:
18/04/2011 às 11:12
Olá Pessoal! Ler quadrinhos vai ajudar muito na criação dos seus! Vou sugerir 
algumas HQs ( História em Quadrinhos ) para vocês passarem os olhos. Aproveitem 
para entender e guardar a mensagem pois são dicas para usar a Internet com mais 
segurança!
http://netica.org.br/educadores/quadrinhos
Pode também baixar a cartilha com esses quadrinhos:
http://www.safernet.org.br/site/sites/default/files/HQ-SaferDicas_web.pdf

Lembrem-se que vamos começar a criar nossos quadrinhos de maneira bem simples e 
estarei junto auxiliando que estiver com dificuldade e, ao mesmo tempo, 
aprendendo com as novas descobertas de todos, ok?

Boas HQs!
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Marco.
Resposta
matheus de amorim rocha disse:
20/04/2011 às 13:36
Adorei ler o texto que o senhor deu para a gente ler.
Resposta
igor disse:
20/04/2011 às 13:33
adorei
Resposta
debora disse:
25/04/2011 às 13:24
vai ser muito divertido criar quadrinhos!!!!!!!!!!!!!
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Primeiros Quadrinhos
Publicado em 21/04/2011 por Marco Ananias
Olá Pessoal,

Esse post tem a finalidade de apresentar os primeiros trabalhos feitos em 
quadrinhos no ToonDoo pelos alunos da Oficina de Informática Educativa do Polo 
Cardeal Câmara. Assim que conheceram esse site que cria quadrinhos e fizeram seu
registro, todos iniciaram suas produções onde o tema era livre.

Após criarem e publicarem na galeria do site suas obras, me enviaram o link por 
email pois queria publicá-las aqui no blog. Esses são os primeiros mas vem vindo
mais. Alguns ainda não me enviaram o link de suas obras e outros já estão 
fazendo novas histórinhas. Em breve novo post com novas tirinhas.
A cidade movimentada

luta do descobrimento

gleice

cidade de natal!!!

cade todo mundo?

mundo estranho

Noite de Natal

Judoca

campeonatos e lutas

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

dia- dia

alegre
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Natal

Futebol da Pascoa

LINDINHA

Parabéns a todos que estão participando desse projeto Quadrinhos, e vamos em 
frente pois a medida que forem dominando essa técnica vamos desenvolver temas e 
conteúdos que sejam importantes e de valor para todos nós!

Abçs, Marco.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
5 respostas para Primeiros Quadrinhos
ROBERTO MUCHULI disse:
21/04/2011 às 20:07
Muito bom!!
Resposta
ira disse:
22/04/2011 às 20:11
Maravilhoso!!!
Resposta
Conceição Rocha disse:
22/04/2011 às 21:45
Os quadrinhos ficaram shoooooow!!!
Parabéns!!!
Resposta
Marco Ananias disse:
22/04/2011 às 22:16
Oi Amigos! Obrigado pela visita a nossa galeria de quadrinhos! Estou super 
orgulhoso pelo empenho de todos os alunos e também curtindo muito a arte e 
criatividade que eles colocam em suas obras! Show Galera!
Resposta
Gisele disse:
10/05/2011 às 14:20
Parabéns pelos trabalhos de vocês…
Cada dia melhor!!! :)
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Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Nova Safra de Quadrinhos – 2ª Rodada
Publicado em 30/04/2011 por Marco Ananias
Oi Pessoal,

Voltamos com as novas produções dos alunos da Oficina de Informática&Educação, 
turno da tarde. As três turmas estão curtindo criar histórinhas e os quadrinhos 
desse post foram feitos entre os dias 25 e 27 de abril. O tema ainda é livre. 
Alguns começaram a homenagear as Mães e também descobrimos como publicar os 
quadrinhos nos recados do Orkut. Bons Toons!
e o amor

piscinao

Dia do Palhaco

o pesadelo

as velhas chatas

O pesadelo

cidade natal

escola

natureza

os deablo

ponte rio niteroi...

Dia de escola

dia de curti

acordando

a paisagem

no fundo do  mar!!!

a menina na neve

Eaporte:Tranpulin

Historinha da Maria

O Clarao

O Dia!!
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O dia ta frio

Estudando para prova

 O carrinho cego

olimpiadas

AS Maluquices

caminhada pela floresta

bela vista

A Creche

Egito

Tirar Foto!!!

AAAH!!!

a ilha  das   amigas

chuto no gol

o cachorrinho

nevando!!!

lucas123

futibal 2009

junto e misturado

lutando

um lugar

Dia das Mães

Os próximos quadrinhos são da série “Dia das Mães”.

dias das mes

dia das mae

dias das maes

dia das maes
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homenagem

feliz dia das mae

dia das maes

MAES

mae eu amo vc
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 respostas para Nova Safra de Quadrinhos – 2ª Rodada
CLAUDIA NUNES disse:
01/05/2011 às 19:16
LINDO TRABALHO!!!!!!!!!! Todos os alunos estão de parabéns! E o Professor 
também! Bjks
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Resposta
Marco Ananias disse:
07/05/2011 às 20:12
Obrigado Cláudia!
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Feliz Dia das Mães – Em quadrinhos
Publicado em 07/05/2011 por Marco Ananias
Esse post é dedicado especialmente à todas as mães pelo seu dia, e em homenagem 
e reconhecimento ao seu papel fundamental na construção da vida de todos nós, 
com sua paciência, força, carinho, apoio, educação e amor.

Mães que ganhamos ao nascer e mães que ganhamos emprestadas pelos vários 
caminhos que a vida nos leva, todas que olham o presente e o futuro dos filhos 
como a coisa mais importante do mundo. Que vocês tenham infinita felicidade em 
troca dessa linda dedicação!

dias das mes

dia das mae

dias das maes

dia das maes

homenagem

feliz dia das mae

dia das maes

MAES

mae eu amo vc

feliz dia das maes

dia das maes

DIA DAS MAES 2

Dias das maes!!!

mamae te amo

Dias das maes!!!

Dia das Maes!!!

dia das maes

O presente da Mamae
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dia das maes

dia da mae

O mundo dourado

dia das maes

feliz dia das mae

MAES
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------
Investigando Jogos Educativos Online
Publicado em 16/05/2011 por Marco Ananias
A maioria dos alunos da Oficina de Informática aprendeu a usar o Toondoo, 
dominaram a ferramenta e produziram uma grande quantidade de quadrinhos. Antes 
da culminância desse projeto, onde criaremos livros de tirinhas sobre Os 
Princípios da Internet, propomos para descanso dos desenhistas uma folga, 
investigativa e participativa.

Baseado na apresentação da Prof. Débora Sebriam, que compartilhou sua 
apresentação montada para o Workshop Games na Educação, ministrado por ela no 
SESC Taubaté no espaço Internet Livre, disponibilizei para o grupo um documento 
no Google Docs com vários links de site com jogos educativos online. A maioria 
veio da apresentação compartilhada abaixo.

A proposta era escolher um site, entrar, explorar, jogar e compartilhar a 
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descoberta com os companheiros. Sempre avaliando com um olhar crítico as opções 
oferecidas , o grau de dificuldade/motivação de determinados jogos, a 
jogabilidade, o conteúdo pedagógico  etc . Depois, repetir sucessivamente nos 
demais links.

A partir de agora quero que todos comentem quais foram suas principais 
descobertas; O que você mais gostou? Qual ou quais os sites mais legais? E os 
jogos que mais atrairam sua atenção?

Deixe a sua dica para todos nós. E não deixe de ler as sugestões dos seus 
colegas! Veja a apresentação também pois além dos jogos educativos online, 
existem muitas outras possibilidades de utilizar games e ambientes virtuais na 
educação

Fonte: Blog de Débora Sebriam acesso em 16/05/2011
[VÍDEO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
39 respostas para Investigando Jogos Educativos Online
davi disse:
16/05/2011 às 14:11
EU achei os jogos interessantes diferentes do que agente joga no dia-dia. Valeu 
professor, achei esses sites bons mas as vezes fica chato agente nao se acostuma
Resposta
mariia disse:
16/05/2011 às 15:21
Nossa adorei os jogos são tds muitos diferentes,
crianças.uol.com.br foi o que eu mais gostei , é muito interessante .
Profº tá de parabéns
Resposta
ellian disse:
16/05/2011 às 15:22
Prof achei muito legal o jogo.
Separe as sílabas
http://www.escolagames.com.br/
ele é muito bom.
Resposta
Ana vitória disse:
16/05/2011 às 15:25
Eu achei os jogos do http://www.gameseducativo.com muito interessantes …
Resposta
isabella disse:
16/05/2011 às 15:27
adorei todos os jogos ,mas o site que eu mais gostei foi o 
http://www.gameseducativos.com.br
eles são muito educativos e divertidos.
Adorei!!!
Resposta
lucas disse:
16/05/2011 às 15:30
Eu gostei muito dos jogos educativos e adorei muito os jogos
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Resposta
larissa disse:
16/05/2011 às 15:37
eu achei os jogo do http://www.smartkids.com.br/ muito legal
Resposta
Kathleen & Gleyce disse:
16/05/2011 às 15:38
Professor eu e Kathleen, gostamos muito desses sites 
http://clubinhofabercastell.com.br/ e do http://iguinho.ig.com.br/jogos.html
São muito educativos, iterativos e legais….
Beijos&Abraços
Resposta
larissa disse:
16/05/2011 às 15:41
eu achei o jogo http://www.crianças.oul.com.br/ muito legal
Resposta
ellian disse:
16/05/2011 às 16:01
Ae prof achei 1 jogo
aqui muito legal.
Jogo da Memória
http://www.gameseducativos.com
Resposta
ellian disse:
16/05/2011 às 16:11
Achei um jogo
muito legal!
http://www.fsspx-brasil.com.br/mjcb/downloads/Orquestra_sinfonica.swf
Resposta
DIOGO disse:
16/05/2011 às 16:17
eu goste muito do jogo brasil na copa no site escola games
Resposta
DIOGO disse:
16/05/2011 às 16:21
E eu tambem gostei do jogo casa eficiente no site jogos.wwf.org.br/casaeficinte
Resposta
rayanne disse:
16/05/2011 às 16:26
Chamou minha atenção o jogo de cores , a tabuada do dino, e outros jogos do 
http://www.escolagames.com.br
Resposta
ellian disse:
16/05/2011 às 16:33
ae prof achei varios
jogos muito legais!!!!!
http://iguinho.ig.com.br/canalnatureza/jogos.html
ae tem varios jogos!
Resposta
Mariana disse:
16/05/2011 às 16:42
eu gostei muito do jogo ditado do http://www.escolagames.com e o jogo apredendo 

Página 2790



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
ingles e outros..
Resposta
ellian disse:
16/05/2011 às 16:44
ae prof achei
um jogo aqui
Roda a Roda
http://www.atividadeseducativas.com.br/
Resposta
ellian disse:
16/05/2011 às 16:49
olha ai esse
jogo prof
muito legal
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=671
Resposta
ellian disse:
16/05/2011 às 16:52
olha ai esse
jogo prof
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=216
Resposta
joao vitor disse:
18/05/2011 às 13:30
caros amigos eu gostei muito dos jogos que o professor botou para nos. O jogo 
que eu mais gostei foi do pesca letras do site http://www.escolagames.com.br/
Resposta
giselle silva disse:
18/05/2011 às 13:40
O jogo que eu achei interessante foi o da pinte a borboleta, Eu achei que foi 
muito bom e divertido, e cada dia estamos desenvolvendo cada vez mais.
Os jogos desenvolve nosso aprendizado , toda criança que vê, não para mais de 
jogar.
É isso ai professor, continue utilizando os jogos , obrigado.
Resposta
ellian disse:
18/05/2011 às 15:27
quel é o site
Resposta
juan.leoncio disse:
18/05/2011 às 14:13
O jogo que recomendo é o http://iguinho.ig.com.br/jogos/meninos/fasttrack.swf e 
http://iguinho.ig.com.br/jogos/meninos/uphill_rush.swf

Experimentem!!!
Resposta
guilherme disse:
18/05/2011 às 14:15
Caros amigos, eu gostei do jogo http://criancas.uol.com.br/jogos/dkicker.jhtm no
site http://criancas.uol.com.br/
Resposta
alexandre disse:
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18/05/2011 às 14:47
eu gostei do jogo http://iguinho.ig.com.br/jogos/meninos/uphill_rush.swfe
Resposta
ellian disse:
18/05/2011 às 14:54
aew prof esse jogo
é maneiro mas é pouco
dificil
http://www.escolagames.com.br/jogos/doremi/
Resposta
cleiton disse:
18/05/2011 às 15:14
http://iguinho.ig.com.br/jogos/pedro/4wheel-madness.swf
Resposta
Kathleen & Gleyce disse:
18/05/2011 às 15:15
O jogo que eu achei interessante foi o de moda no site 
http://iguinho.ig.com.br/, Eu achei que foi muito bom e divertido, e cada dia 
estamos desenvolvendo cada vez mais e mais.
depois passa todos esses jogos pra mim e claro que desenvolve nosso aprendizado 
e tambem o que me Chamou mais minha atenção foi o site 
http://www.escolagames.com.br/ continue utilizando os jogos , obrigado.
Resposta
alexandre disse:
18/05/2011 às 15:17
professor, esse jogo não esta na lista mas é muito legal 
swww.gamesx.com.br/jogos/guitar_hero/guitar_hero.asp
Resposta
ellian disse:
18/05/2011 às 15:37
swww
kkk
Resposta
paula disse:
18/05/2011 às 16:24
eu gostei muito do jogo super mãe e muito interesante!!! 
http://iguinho.ig.com.br/jogos/meninas/supermom.swf
Resposta
Carlos Eduardo disse:
18/05/2011 às 16:30
ae prof achei
um jogo aqui muito
bom http://clickjogos.uol.com.br/Jogos-online/Tiro/Apple-Shooter/
Resposta
diogo disse:
18/05/2011 às 16:32
eu gostei muito do mcdonald´s video game
Resposta
jeferson e douglas disse:
18/05/2011 às 16:33
voces deven jogar o jogo do mcdonald`s video game ele é muito maneiro.
Resposta
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jeferson e douglas disse:
18/05/2011 às 16:36
site e http://www.mcvideogame.com/game-por.html
Resposta
larissa disse:
18/05/2011 às 16:36
Eu gostei muito do jogo do quebra cabeça porque é muito legal e é fácil de 
jogar.
Resposta
mariana disse:
18/05/2011 às 16:39
EU gostei mais do jogo zoolândia no site 
http://iguinho.ig.com.br/zuzu/skate.html
Resposta
Mariana disse:
18/05/2011 às 16:50
eu gostei muito dos jogos do escolagames.com, eles são muito legais!
Resposta
Marco Ananias disse:
22/05/2011 às 23:56
Oi Pessoal!

Que ótimas dicas vocês deixaram nos comentários! Com certeza vai orientar muita 
gente direto para jogos e sites legais que vocês experimentaram! Vocês leram as 
dicas dos seus colegas? Tem muita indicação boa…

Continuem assim, compartilhando as descobertas interessantes com seus amigos e 
aprendendo também com eles…Vamos em Frente que temos algo em Mente…

Abçs
Marco.
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
WebQuest: Os Princípios da Internet em Quadrinhos
Publicado em 29/05/2011 por Marco Ananias
Muito bem Pessoal,

Depois de algumas aulas de folga do ToonDoo, ao mesmo tempo que explorávamos e 
investigávamos  muitos sites de jogos educativos online, chegou a hora de voltar
a arte dos quadrinhos.

Antes de começar a criar novos quadrinhos, quero convidá-los a conhecer, 
entender e divulgar os “10 Direitos e Princípios da Governança da Internet”, um 
documento divulgado pela ONU, no final de Abril de 2011, onde trata das questões
que ajudam a regular a Internet pela ótica dos Direitos Humanos.

Através da Web, essa rede de informações, de computadores e de usuários, 
proponho a todos um desafio coletivo: Embarcar numa WEBQUEST, desenvolvida 
especialmente para vocês, na qual espera que o grupo monte um BookToon, no 
Toondoo, com quadrinhos relacionados aos 10 princípios da Internet. Click na 
imagem ao lado, ou no link a seguir, e conheça a WebQuest: “Os Princípios da 
Internet em Quadrinhos“.
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Quem quiser saber mais sobre WebQuest, visite o Blog “Aprendendo na Web” onde 
explica com clareza essa forma orientada de pesquisa e produção de conhecimento 
através da Internet.

Vamos seguir os passos do processo da webquest proposta, refletir sobre os 
Direitos Humanos no ambiente online, e traduzir, de forma criativa e 
inteligente, através de quadrinhos, os 10 princípios. Mãos à Obra e Bom 
trabalho!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------
O ToonBook “10 Direitos e Princípios da Internet” !
Publicado em 24/06/2011 por Marco Ananias
Olá Pessoal,

Chegamos na linha final desse Projeto “Os Princípios da Internet em quadrinhos” 
,onde foi proposto aos alunos da Oficina de Informática Educativa do Polo 
Cardeal, a criação de tirinhas de quadrinhos no Toondoo retratando cada 
princípio ou direito a ser respeitado no ambiente online. ( veja o post anterior
)

Os quadrinhos foram enviados para minha conta do Toondoo (mananias) onde foi 
montado o Toonbook, também com a ajuda dos alunos . Tudo na linguagem Toon. Veja
o Livro e deixe sua opinião nos comentários.
Apresentação do BookToon - Informatica Polo Cardeal 2011

10 direitos e principios da internet by mananias | Make your own at 
www.toondoo.com
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
2 respostas para O ToonBook “10 Direitos e Princípios da Internet” !
alexandre basilio disse:
15/05/2012 às 14:39
professor eu sei que eu sai da oficina tal mas eu quis deixa um abração pro 
senhor
Resposta
Marco Ananias disse:
15/05/2012 às 19:09
Obrigado Alexandre, Grande Basílio! Um Forte abraço pra Você também!
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Storybird – Conte uma história
Publicado em 26/06/2011 por Marco Ananias
Oi Pessoal, 

Hoje trago uma proposta de contação de histórias onde vocês serão os autores.  
Além da história se divertirão ao montar um livro com ilustrações e texto.
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Experimentem utilizar essa ferramenta que nos permite transmitir uma mensagem ou
publicar um conto.

O Storybird é um lugar onde podemos ler livros, reproduzí-los como jogos, 
enviá-los como cartões, brincarmos de autor e editor.

Quem quiser pode abrir uma conta para criação de suas obras ou ser convidado 
diretamente por uma conta professor para participar de atividades no Storybird. 
Ainda é possível realizar a tarefa de construção do livro de forma colaborativa,
revezando o controle da criação com outro amigo.

Compartilho minha primeira tentativa em experimentar a ferramenta. Logo foi 
ficando fácil entender o processo da construção das páginas e depois foi só 
seguir a inspiração e organizar as idéias. Jump In !!!

A Lua, o Tempo e a Rima by mananias on Storybird

Aguardo suas obras. Vocês alunos do Polo,  na Oficina “Vivendo o papel de autor 
na Web 2.0?  onde dentro dos princípios da Internet tudo é Livre, sua imaginação
é o limite. Fiquem atentos aos chamados das StoryAtividades que estamos 
propondo. Qualquer dúvida sinalize, ok?

Nós, educadores do PET , do Núcleo de Artes e do Clube Escolar, reunidos no 
Centro de Estudos Integrado dos Espaços, 4ª CRE – SME/RJ, participaremos através
da  ”Oficina de Autoria na Web 2.0?  onde o tema é “Inovação na Educação”.

Todos estão convidados a esse exercício de reflexão, uso de TICs e criatividade.
 Já adiantei meu trabalho e compartilho como exemplo.

Educar com Inovação ou Inovar na Educação ? by marcoaluno on Storybird
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
5 respostas para Storybird – Conte uma história
debora disse:
29/06/2011 às 13:25
Professor, muito legal as suas histórias!!!!
Resposta
Marco Ananias disse:
29/06/2011 às 20:17
Obrigado Debora. Fico aguardando as suas…Abçs
Resposta
suelen disse:
22/08/2011 às 11:12
eu amei a sua historia
Resposta
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Marco Ananias disse:
22/08/2011 às 16:51
Obrigado Suelen, pela visita e que bom que tenha gostado da história!
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Storybird – Novas Publicações de Alunos e Educadores
Publicado em 04/07/2011 por Marco Ananias
Oi Pessoal,

Tenho o prazer de divulgar os Storybirds produzidos pelos aluno de Informática  
Educativa aqui do Polo Cardeal Câmara, e também, os que foram criados pelos 
professores do Polo, do Núcleo de Artes Grécia e do Clube Escolar Fundão, que 
estiveram reunidos no Centro de Estudos Integrado dos Espaços da 4ªCRE/RJ ( 
#ceie ) , nesta última sexta-feira( 01/07/11 ), e participaram desse momento de 
reflexão e criatividade através dessa ferramenta web 2.0.

Os alunos ainda estão trabalhando em novos livros mas já foram publicados 5 
histórias na biblioteca da Classe, na Oficina “Vivendo o papel de autor na web 
2.0?, que podem ser curtidos clicando na imagem abaixo.

Os professores no Centro de Estudos publicaram suas obras, sob o tema “Inovação 
na Educação”,  na Biblioteca da Oficina “Autoria na Web 2.0? onde surgiram 
histórias bem legais, divertidas e com visões importantes sobre nossas práticas.
Curtam clicando na Imagem abaixo.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------
Storybird – Recentes publicações dos Alunos
Publicado em 11/07/2011 por Marco Ananias
Pessoal,

Trago mais  uma série de novos livrinhos criados no Storybird pelos alunos aqui 
do PET Cardeal Câmara na Oficina de Informática Educativa. A proposta principal 
dessa atividade é que cada um vivencie o papel de autor e se divirta montando 
sua história.

Clique na imagem abaixo e visualize as produções…Boa Leitura!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
3 respostas para Storybird – Recentes publicações dos Alunos
aluskasilmary disse:
04/08/2011 às 13:33
Olá, eu gostaria de saber como faz para publicar os livros feitos no story bird 
no blog.
Nas minhas histórias não aparecem o código de incorporar. Se puder me ajudar eu 
agradeço.
Resposta
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Marco Ananias disse:
04/08/2011 às 16:33
Oi, Não é complicado só que não funcionou no wordpress, a solução foi postá-lo 
no Tumblr ( http://mananias.tumblr.com/ ). Para copiar o código html para 
incorporar em outros locais, após abrir um livro, antes de visualizar (open 
virando a página ), clique em “Embed & badges” que aparece em cima da imagem 
principal do livro. Abrirá algumas opções de tamanho para incorporção no site 
oublog…Qualquer dúvida marcoananias@gmail.com .

Visitei seu blog e achei muito legal! Parabéns, já favoritei…
Abçs
Marco.
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Primeiro Semestre 2011 fechado – Nuvens de Idéias & produções
Publicado em 23/07/2011 por Marco Ananias
Olá Pessoal!

Chegamos ao fim do primeiro semestre de 2011 e ao olharmos para esses meses que 
passamos, interagindo com novas tecnologias digitais e diferentes formas de 
explorá-las, podemos concluir que foi um período bem positivo.

A cima e pelo post temos nuvens de palavras criadas pela ferramenta Wordle, 
montadas a partir do conteúdo escrito no nosso blog, e o tamanho das palavras 
variam conforme o número de vezes que elas aparecem nos textos postados. Essas 
nuvens simbolizam nossa jornada tecnopedagógica pela Oficina de Informática 
Educativa aqui no Polo Cardeal Câmara.

Observamos que teve muitas referências a quadrinhos, internet, Oficina, Onde e 
Através, além de Polo, Pessoal, Toondoo, Princípios, Web, Aluno etc.

Outras montagens com as palavras do blog criadas pelo Wordle podem se vistas lá 
embaixo em slideshow. Lembrando que a nuvem de “tags”, como são chamadas as 
palavras referências, pode ser gerada a partir de um link ou de um texto.

http://memolane.com

Gostaria de mostrar graficamente a linha de tempo das postagens aqui do blog, de
março a julho, montada no Memolane, Espero que esteja visível para todos.  Esse 
serviço é muito legal e suporta Twitter, Facebook, Flickr entre outras mídias 
sociais.

Memolane de Câmara Digital: http://memolane.com/marcoananias

Curtam as nuvens de tags sobre o blog nesse slideshow…e até Agosto!

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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--------------------------------------------------------------------------------
I just made a new Voki. See it here:
Publicado em 04/09/2011 por Marco Ananias
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta para I just made a new Voki. See it here:
Ellian disse:
15/08/2012 às 14:40
Ficou Bom .
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
2º Semestre: Lá vamos nós!
Publicado em 04/09/2011 por Marco Ananias
Começamos um novo semestre no PET Cardeal Câmara e aqui na Oficina de 
Informática Educativa temos novidades e novos amigos. Nesse mês de Agosto, 
retomamos as atividades digitais com alguns procedimentos novos e estamos 
amadurecendo novas formas de interatividade e comunicação! Sempre orbitando e 
surfando pela Web 2.0…

Ferramentas da Web 2.0 de Débora Sebriam
Visite o Blog Internetando

Presença Online: Com o objetivo de estimular e exercitar a utilização de troca 
de e-Mails, pedi aos alunos que, ao assumirem o computador, enviassem um email 
para mim marcando sua presença na aula. Além de praticar o uso da ferramenta, 
fica o registro eletrônico da sua participação. Para cada dia de atividades é 
lançado uma palavra-chave que deve estar contida na mensagem ou assunto do 
e-Mail.

A maioria já possuia sua conta no Gmail e, os que não tinham, fizeram seu 
registro, para além desse serviço, usufruirem dos demais oferecidos 
gratuitamente pelo Google como Docs, Agenda, Mapas etc.

Games Online: Seguindo nessa  forte tendência atual em educação Angry Birdsque 
são os Jogos Educativos, Digitais e Online temos observado um grande número de 
alunos interessados e envolvidos nessa atividade. Além dos sites e portais com 
inúmeros jogos, sugeridos anteriormente na Oficina, temos experimentado o Angry 
Birds online,  que pela sua movimentação e jogabilidade, permite estudos 
inclusive na área da Física. Porém como a maioria dos games desenvolve uma 
auto-motivação, o desejo de superação e vencer obstáculos, avançar dentro da 
história e pensar estrategicamente descobrindo novas soluções para uma vitória 
épica. Ainda na área de Games um grupo vem se aprimorando e praticando os jogos 
em redes sociais, nosso próximo tópico.

Redes Sociais: Outra mobilização que vem ocorrendo na Oficina é a conectividade 
em redes sociais pela maioria dos alunos.  Basicamente três redes são utilizadas
pelos alunos: Orkut, Facebook e Twitter.Mídias Socias

De um modo geral o primeiro que é mais popular entre os alunos vem sendo 
alcançado pelo Segundo. Ambos fazem sucessos com seu jogos sociais, troca de 
recados e mensagens e murais de fotos e vídeos. Sempre com orientação do uso 
ético e seguro desses ambientes online.
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Correndo por fora e ganhando força no nosso grupo vem o Twitter onde aos pouco 
mais alunos estão se seguindo mutuamente. Elegemos como nossa Hashtag a palavra 
#infopolo .  Passando esse período de acolhimento e aquecimento do início do 
semestre vamos estruturar projetos envolvendo essa nova realidade e poder da 
mídias sociais.

A seguir: Vamos seguir Setembro experimentando, aprimorando e dominando cada vez
mais essas ferramentas e fazendo bom uso de ambas. Preparem seu Avatares e vamos
nessa!

Criado no Voki.com
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>Uma resposta para 2º Semestre: Lá vamos nós!
Aparecida disse:
10/10/2011 às 12:37
Olá MArcos,
Sou Aparecida nos conhecemos no Seminário do Pedro II. Seu blog está muito bom, 
adorei!
Deixo meu e-mail para nosso contato cidanss@hotmail.com.
Abçs,
aparecida silva
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Pré Produção do Vídeo Colaborativo – Sustentabilidade e o Meio Ambiente
Publicado em 02/11/2011 por Marco Ananias
Postando aqui em primeira mão, os slides que os alunos da Oficina de Informática
Educativa #infopolo do PET Cardeal Câmara #polocardeal criaram para um vídeo 
colaborativo que pretendemos fazer. Ainda faltam alguns que irei adicionando mas
a maioria já enviou os seus que compartilho aqui no blog.

O Tema é Sustentabilidade e o Meio ambiente.  Os slides foram montados no 
PowerPoint offline.  Com uma imagem buscada na web pelo Google ou no Zuggi, eles
deram seus recados e acrescentaram suas reflexões sobre a questão.  No final 
salvaram seus slides como arquivo de imagem JPEG.

Para um acabamento diferenciado, cada um ou em duplas, editaram seu slides jpeg 
no Pixlr-o-Matic online, onde mesclando filtros/efeitos, luzes e molduras, deram
um toque especial na imagem a ser incluída no futuro vídeo.  Para esse, além dos
slides que ainda virão, falta uma seleção de música e a edição propriamente 
dita.

Curtam essa prévia das imagens… :)

trb gustavo
trabasilio_tratada

melissa reciclagem
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maosiasmim

yuri2000
!@!@(--hugo--)!@!@

trabalho de informatica leo
jeferson

jenyfer e raquel
Ana - o meio ambiente

felipe
trab_gabrygisi

teste2
trab-debora

Mariana
Gisely

joao vitor
dayane

gaby
Preserve o meio ambiente

trablarissap
trab_marco

Isatrab
trab_marco2

wallace trab
trab_Fabiano

trab_Joanna
trab_Mateus2

trab_Mateus
trab_melissa2

trab_anonimo
trab_cadu

[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
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[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
[FOTOS]
<COMENTÁRIOS>
8 respostas para Pré Produção do Vídeo Colaborativo – Sustentabilidade e o Meio 
Ambiente
iasmim disse:
07/11/2011 às 12:51
E um trabalho ecologico sobre o meio ambiente.
Resposta
jenyfer disse:
07/11/2011 às 14:29
Professo eu gostei de todos
Resposta
karina disse:
07/11/2011 às 14:40
ficou muito legal
Resposta
Marco Ananias disse:
08/11/2011 às 11:12
Iasmin, Jenyfer, Karina que bom que vocês gostaram e estão colaborando com suas 
produções para nosso vídeo…Qualquer nova sugestão é só falar, ok? Marco
Resposta
Ana caroline disse:
09/11/2011 às 13:54
:o fiicou booom!! XD
Resposta
Joanna disse:
09/11/2011 às 14:05
Ficou muito bom professor eu gostei muito!!!!!!
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Resposta
gabryelle disse:
09/11/2011 às 14:17
gostei muito prof
Resposta
Marco Ananias disse:
11/11/2011 às 23:15
Oi pessoal,
Adicionei mais alguns slides…estão todos show! Parabéns!
Abçs.
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Que pegada é essa? Vídeo Colaborativo – Sustentabilidade e o Meio Ambiente
Publicado em 15/11/2011 por Marco Ananias
Saiu Pessoal! Está aí o Vídeo que tanto esperávamos e pelo qual estivemos 
envolvidos nas últimas semanas.  Depois de várias buscas, edições, envios e 
recebimentos de arquivos e mensagens e muita criatividade nas construções, reuni
no MovieMaker todo material enviado para meu Gmail pelos alunos do polo, 
incluindo Slides em JPEG, links para músicas no CCMixter e até apresentações PPT
compartilhadas pelo Gdocs. O Vídeo está sob uma licença CreativeCommons.

Licença Creative Commons
O trabalho Que pegada é essa? de Marco A. Ananias foi licenciado com uma Licença
Creative Commons – Atribuição – NãoComercial – CompartilhaIgual 3.0 Brasil.
Com base no trabalho disponível em infopolocardeal.wordpress.com.
Podem estar disponíveis autorizações adicionais ao âmbito desta licença em 
http://infopolocardeal.wordpress.com/.

Saiba mais sobre a produção do vídeo no post anterior

O resultado foi hospedado no Youtube e não ficou pequeno.  Tem aproximadamente 6
minutos e meio, incluindo uma introdução, uma finalização e a sequência de 30 
slides propriamente dita.  Foram muitas sugestões de músicas mas só deu para 
incluir 3 que atenderam perfeitamente trechos específicos do Vídeo.  Depois vou 
organizar e disponibilizar a seleção musical de todos aqui no blog.

Curtam o vídeo e cuidem do nosso Planeta e do nosso Futuro! :)

Parabéns à todos que colaboraram com seu slide, sua mensagem/sua reflexão e sua 
arte para construirmos o Vídeo para um Mundo Melhor, Agora!

[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
4 respostas para Que pegada é essa? Vídeo Colaborativo – Sustentabilidade e o 
Meio Ambiente
Sandra Felippe disse:
16/11/2011 às 17:07
SENSACIONAL! Parabéns! Muita qualidade!
Fiquei super feliz com esta produção.
Não me canso de dizer, você é O Cara, rsrs
Abraços
Resposta
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Marco Ananias disse:
17/11/2011 às 15:48
Obrigado Sandra! Gostei muito dessa atividade, do processo e do resultado. 
Créditos para criatividade dos alunos e do envolvimento de todos no projeto. E 
que bom que temos essas ferramentas e tecnologias ao nosso alcance para dar 
vazão as nossas iniciativas. Abçs Marco
Resposta
Andréa Braga disse:
17/11/2011 às 8:13
Muito Bom! Parabéns a todos os alunos e principalmente a vc que esta sempre 
empenhado em oferecer o melhor as nossas crianças. Com certeza a sua vinda para 
o PET Cardeal Câmara foi um ganho para todos nós. Obrigada pelo seu empenho e 
pela disponibilidade em ajudar os colegas. Com certeza sem sua ajuda o nosso 
Blog não seria ainda uma realidade.
Andréa Braga
Chefe I do PET. Cardeal Câmara
Resposta
Marco Ananias disse:
17/11/2011 às 15:59
Obrigado Andréa! Agradeço a oportunidade que você me deu e a credibilidade no 
meu trabalho e potencial. Ao mesmo tempo que ajudo e oriento, alunos e colegas, 
com certeza vou aprendendo cada vez mais e posso compartilhar mais um pouco com 
aqueles que interajo. Espero poder contribuir muito mais ainda nos próximos 
períodos que virão e oferecer novas oportunidades de ensino e aprendizagem a 
todos que pelo Polo passarem. Abçs Marco.
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Auto Retrato e Auto Avaliação via VOKI (Avatares Falantes)
Publicado em 26/11/2011 por Marco Ananias
É Pessoal, estamos caminhando para o fim do semestre letivo na nossa Oficina de 
Informática do PET Cardeal Câmara.  Convidei vocês a montarem um auto retrato no
Voki.com e através do seu avatar comentar um pouco sobre “Como foi esse 2º 
Semestre de 2011 para vocês? O que ficou de bom? Seu aprendizado, suas novas 
habilidades e competências adquiridas no ambiente digital e online. Como será e 
o que esperar de 2012?”.

Muitos já montaram seu avatar, elaboraram sua fala e me enviaram o código HTML, 
oferecido pelo Voki, por email.  Alguns alunos, inclusive, mandaram mais de um. 
Houve alunos que, ao invés de digitar um texto  para ser lido pelo programa, 
preferiram gravar com sua própria voz o seu recado. Todos estão de Parabéns!

Como no nosso blog não rodou o player dos avatares, criei um blog exclusivo para
nossa atividade.  É o Álbum de Avatares do #infopolo .

Visitem lá e depois me digam aqui o que vocês acharam… :)
[VÍDEO]
<COMENTÁRIOS>
Uma resposta para Auto Retrato e Auto Avaliação via VOKI (Avatares Falantes)
nayla schenka disse:
27/11/2011 às 15:21
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Adorei a produção e a iniciativa de participação dos alunos. Parabéns, 
professor. Esse trabalho serve de inspiração a todos nos da educação.
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Uma ponte para 2012
Publicado em 28/12/2011 por Marco Ananias
Wordle do Câmara Digital

Pois é galera… Finalizamos o ano de 2011 e espero que nossa Oficina de 
Informática Educativa ( #OIE ), além das nossas produções e das atividades 
desenvolvidas, tenha gerado novos saberes e conhecimentos a todos que pelo 
infopolo passaram e interagiram.

Wordle do Câmara digital

Que as novas competências e habilidades adquiridas por vocês no manuseio dessa 
cultura digital, dentro ou fora do universo online que a internet nos oferece, 
ajudem e qualifiquem todos para novas etapas e novos desafios que os estudos e a
vida lhes apresentarão.  Que sejam todos vitoriosos e bem sucedidos!

Como educador e aprendiz não tenho do que reclamar de 2011, pelo contrário, foi 
um período de muitas realizações, incontáveis descobertas e aprendizados sobre 
educação, tecnologia e novos paradigmas.  Deixo um resumo das minhas andanças 
pela educação e pela cultura digital.

Assim como no Fechamento do 1º Semestre geramos nuvens de tags a cerca do nosso 
blog no Wordle  apresentamos uma coletânea de nuvens geradas na mesma ferramenta
com foco nesse último semestre que se encerra com 2011. Feliz 2012!!!

 
Não deixem de conferir a Mensagem de Fim de Ano Digital no blog principal do PET
Cardeal Câmara, montada numa apresentação Prezi… Ho, Ho, Ho… :) 
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\InfoPoloCardeal 2012.txt
************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------------
Os números de 2011
Publicado em 01/01/2012 por Marco Ananias
Os duendes de estatísticas do WordPress.com prepararam um relatório para o ano 
de 2011 deste blog.

Aqui está um resumo:

Página 2804



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3

Um bonde de São Francisco leva 60 pessoas. Este blog foi visitado cerca de 3.000
vezes em 2011. Se fosse um bonde, eram precisas 50 viagens para as transportar.

Clique aqui para ver o relatório completo

--------------------------------------------------------------------------------
Oficinas de Vídeo(Mídias) e Informática Educacional
Publicado em 03/06/2012 por Marco Ananias

Acabei de fechar a avaliação dos alunos nas oficinas nos primeiros meses desse 
semestre que iniciamos em 2012. Relembrei aluno por aluno quanto a participação,
interesse nas atividades, pontualidade/assiduidade, organização e realização e 
produção dentro das propostas.

Estamos caminhando, e podemos contabilizar diversas produções digitais, 
publicadas em nossos murais virtuais onde organizamos os “cibercartazes” dos 
alunos que abordam os temas orientadores do planejamento do PET ( 
http://pinterest.com/infopolocc/ ). Esperamos que essa prática ajude na 
construção de novos saberes.

A comunicação que estamos experimentando e a troca e entrega dos trabalhos vem 
sendo feita pelo mural do Infopolo Cardeal Câmara no facebook ( 
https://www.facebook.com/infopolo.cardealcamara ).  É um processo que ainda pode
melhorar muito.  Vejo muita distração dos alunos quando usam a rede social e 
pouca interação nos assuntos ou tópicos do nosso interesse. Vamos evoluir e 
aprimorar.

Um marco nesse semestre é o início da Oficina de Vídeo( ou Mídias – vou sugerir 
o novo nome ).  Experimentamos stopmotion e pixilation.

Começamos uma série de slides shows com a produção de slides da Oficina de 
Informática.  Vamos montar um roteiro e criar um super vídeo! Um exemplo dessa 
integração Oficinas Informática ( #infopolo Slides ) com Oficina Vídeo ( 
#videopolo SlideShows ) :

 Então vamos seguir e descobrir como fazer o melhor uso desses recursos. 
Aprender como melhor aprender… Até breve.

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
--------------------------------------------------------------------------------
Aprendizagem Sustentável? Construímos Conhecimentos? Conquistamos Competências?
Publicado em 26/06/2012 por Marco Ananias
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Agora que estamos chegando ao fim do primeiro semestre de 2012, olhamos para 
nossas andanças digitais aqui no InfoPolo e podemos ver muita agitação, bastante
interação e um bom número de produtos e objetos educacionais criados e mixados 
entre e pelos nossos alunos.  Esse movimento acontece presencialmente e 
reverbera no espaço virtual.  Um desafio constante para não perder o foco em 
algum objetivo proposto pois o Tsunami das Redes Sociais e a tendência Monstro 
dos alunos pelo uso de Games leva a atenção do grupo brincando para além dos 
muros da Escola/Polo e extrapola fácil os limites físicos da Sala do InfoPolo  .

Algumas questões ficam para nossa análise e considerações: “Conseguimos chegar 
algum ponto? Saímos do nosso lugar comum e experimentamos novas formas de 
aprender? Construímos conhecimentos significativos para o alunado?  Conversando,
jogando ou criando conquistamos competências que serão importantes para nossas 
vidas ? Houve interesse e participação dos alunos nas atividades e propostas 
apresentadas? Todos Curtiram?

       

Nesse vídeo-experimento um pouco da movimentação dentro do InfoPolo… ( 
experimentando o programa Pinnacle VideoSpin )

Enquanto aprendemos uns com os outros tentamos remixar e manufaturar 
digitalmente alguns conteúdos como Dengue e questões sobre Sustentabilidade como
 Energia Limpas, Pegada Ecológica e a culminância  na Rio+20.  Utilizamos dois 
modelos de trabalho: Slide-o-Matic, um cartaz virtual visual informativo e Tiras
de Quadrinhos criadas no http://www.toondoo.com/ .

Os Cartazes criados em PowerPoint e transformados no http://pixlr.com/o-matic/ ,
os quadrinhos do Toondoo e alguns vídeos criados com esse material pela Oficina 
de Vídeo podem ser vistos na íntegra no http://pinterest.com/infopolocc/

Não deixe de conferir o ToonBook com a coletânea das tiras sobre a RIO+20!

ToonBook sobre a Rio+20 – Infopolo
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
[FOTO]
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------
2º Semestre, lá vamos nós!
Publicado em 15/08/2012 por Marco Ananias
Mais uma vez, fechamos um ciclo no 1º Semestre e recomeçamos uma nova etapa, um 
novo início no meio de 2012. Bem vindos os novos alunos e os veteranos do 
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#infopolo!

Veja o que alguns alunos acharam do semestre passado aqui na

Álbum de Avatares do #infopolo

Oficina de Informática Educativa do PET Cardeal Câmara.  Eles nos falam através 
de seus Avatares, reunidos nesse blog: http://infopoloavatar.blogspot.com.br/

E a galera desse novo semestre já está mandando ver e na véspera do  Dia dos 
Pais fez uma homenagem através dos quadrinhos do ToonDoo . Você confere isso e 
muito mais no Pinterest do Infopolo em     http://pinterest.com/infopolocc/

Vamos dar asas digitais para essas novas turmas e voar para novas obras e 
autorias… Aguardem!
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>
6 respostas para 2º Semestre, lá vamos nós!
David disse:
15/08/2012 às 14:43
Gostei muito desse 2° semestre
Resposta
davi disse:
15/08/2012 às 14:46
achei muito interessante o blog entre tambem voce achara muito legall
Resposta
Erilane disse:
15/08/2012 às 14:46
Eu achei bem interessante e quero que outros conheçam também!
Resposta
suelem disse:
15/08/2012 às 14:47
Goostei Do blog Achei Muiito Legal :)
Resposta
Douglas disse:
15/08/2012 às 14:47
Foi muito bom
Resposta
kassiane disse:
15/08/2012 às 14:50
eu gostei dos trabalhos.eu ate fis
Resposta
--------------------------------------------------------------------------------
Produção de Livros Digitais – Storybird
Publicado em 04/11/2012 por Marco Ananias
Mais uma vez propomos aos alunos do InfoPolo o desafio de criar e produzir 
pequenas histórias em forma de Livros Digitais através do Storybird.  Já 
utilizamos essa ferramenta online com alunos do ano passado e também num 
encontro de professores da extensividade da 4ªCRE que aconteceu aqui no PET. 
Confira como foi ano passado nos  post1, post2 e post3, onde apresento essa 
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sensacional ferramenta web 2.0.

 

Agora em 2012 muitos alunos não conheciam o Storybird enquanto alguns já haviam 
experimentado essa divertida atividade de autoria e literatura. O Tema era livre
e nosso biblioteca foi crescendo com títulos e histórias fantásticas.  O 
interesse dos alunos em escrever seu livro foi maior que o esperado. Muito Bom!

Criei um blog para colecioná-las e compartilhar com o público essas novas obras!
O link é esse: http://infopoloebooks.blogspot.com.br/

Visite a BIBLIOTECA INFOPOLO DE STORYBIRDS !  
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------
Fotografia Digital – Captura de Tela – Vista da Rua – Google Maps
Publicado em 19/11/2012 por Marco Ananias
Essa atividade aconteceu em setembro e será a mola mestre da próxima proposta de
“trabalho” para nossos alunos do Infopolo. Nessa futura experiência lançaremos 
um game baseado em fotografias digitais obtidas por capturas de telas através da
vista de rua do google maps. O tema que norteará as lentes/telas é surpresa mas 
está ligado a nossa CRE(4ª)/SME  e aos 180 espaços e unidades educacionais de 
desenvolvimento que estamos a transformar em 3.0.

cap_abner001
cap_adriano_jefferson

cap_alanne001
cap_anderlaine.JPG gustavo

cap_anderlaine.JPG gustavo2
cap_anderson

cap_anderson e robert002
cap_anderson001

cap_anderson002
Cap_anderson003

cap_annypolo001
cap_anny_alanne001

cap_anom001
cap_anom002

cap_anom003
Cap_Brenna

cap_Brenna &' Rodrigo
cap_davi
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cap_davi001
cap_Davi002

cap_david
cap_david001a

cap_deisiane001
cap_deisiane002

cap_deisiane003
cap_deisiane004

cap_evellyn001
cap_evellyn002

cap_evellyn003
cap_fernando001

cap_fernando002
cap_gilane001

cap_gustavo001
cap_hugo001

cap_iasmim
cap_igreja001

cap_igreja002
cap_jefferson e adriano 0980

cap_jefferson001
cap_jefferson002

cap_juan001
cap_julia001

cap_julia_004
cap_kassiane_robert

cap_kassyane_anny001
cap_laisy001

cap_laisy002
cap_mananias_001

Cap_Matheus001
cap_Matheus002

cap_natalia,rayane001
cap_natalia001
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cap_natalia002
cap_natalia003

cap_natalia004
Cap_Nathan & Douglas_001

Cap_Nathan & Douglas_004
cap_rayane002

cap_rayane003
cap_robert001

cap_robert002
cap_robert004

cap_robertR001
cap_Rodrgo001

cap_rodrigo
cap_stefanny001

cap_stefanny002
cap_stefanny003

cap_suelem001
cap_suelem002

cap_thais001
cap_thais003

cap_thais_004
cap_Thais_Isabela

cap_thalita_tairis001
carapr

Nossos “fotógrafos” foram convidados a passear por qualquer lugar do planeta 
utilizando o Google Maps e sua Vista de Rua.  Através do “PrintScreen”, deveriam
registrar o melhor angulo e enquadramento de uma cena numa foto original. Muitos
viajaram por outros países, alguns por outros estados e tivemos aqueles que 
preferiram visitar nossa cidade e seus arredores.

Numa segunda rodada de fotos e capturas, além do tema/local livre apontamos dois
nortes. Fotografias de um edifício ( Av. Rio Branco, 1 ) e  paisagens de orlas. 
Foi um bom exercício…

Falei um pouco sobre a “Regra do Terço na Fotografia” e solicitei que deixassem 
aparente na foto a referência do local fotografado.  Criamos um padrão de nome 
para os arquivos imagem onde se identificariam. O resultado foi muito 
interessante e diversificado…

Visite nossa galeria. :)

Página 2810



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
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[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------
Os números de 2012
Publicado em 31/12/2012 por Marco Ananias
Os duendes de estatísticas do WordPress.com prepararam um relatório para o ano 
de 2012 deste blog.

Aqui está um resumo:

600 pessoas chegaram ao topo do Monte Everest em 2012. Este blog tem cerca de 
2.000 visualizações em 2012. Se cada pessoa que chegou ao topo do Monte Everest 
visitasse este blog, levaria 3 anos para ter este tanto de visitação.

Clique aqui para ver o relatório completo
[FOTO]
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\MariliadeDirceu 2009.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
Um encontro especial na Sala de Leitura
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 23, 2009

Para que serve lembrar?
Como sabemos sobre a vida das pessoas que viveram no passado?
Como os índios Munduruku aprendem sobre as histórias dos seus antepassados?
O que é memória?
Estas e outras perguntas foram feitas no encontro das turmas da Marília de 
Dirceu, no dia 20 de maio de 2009, na Sala de Leitura de nossa escola.
Houve leitura do livro PARECE QUE FOI ONTEM, do escritor indígena Daniel 
Munduruku, imagens do livros projetadas no telão, música indígena de fundo e 
fantásticos desenhos, feitos pelos alunos, sobre a história lida.

Alguns alunos falaram sobre a experiência:
“Eu me arrepiei ouvindo a história. Algumas palavras eu nem entendi, mas me 
arrepiei.” (Marlon, Turma do Amor)
“Gostei de saber que os mais novos aprendem com os mais velhos e ficam em 
silêncio quando eles falam.” (João, Turma da Esperança)
“Eu aprendi sobre como o morro era antigamente com a minha tia.”(Marcos, Turma 
da Esperança)
“Eu sei que antigamente no morro só tinha barracos de madeira. Foi minha mãe 
quem me contou.” (Luiz Felipe, Turma da Esperança)
“Esta aula diferente foi muito boa!” (Jéssica, Turma da Mudança)

A partir desta aula, outras ideias surgiram: assistir ao filme Tainá, saber mais
sobre a história da escola e da nossa própria vida.
É bom aprender assim!
Professora Bete Buss

<COMENTÁRIOS>
 6 Respostas  »

antônio
julho 28, 2009 • 12:50 pm
Bete Buss que dia vai comesa as aulas ?

Responder ?

Elizete MORIÃO
junho 5, 2009 • 7:47 pm
Lindo trabalho! Você me faz crer, Bete, na possibilidade de um outro mundo. E 
mais uma vez tiro o chapéu para os alunos e alunas e para quem navega junto 
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nessa viagem de quem acredita que lutar é crer, e crer é resistir na esperança 
viável do novo.
Beijos

Responder ?

Bete Buss
maio 26, 2009 • 12:59 am
No livro PARECE QUE FOI ONTEM, Daniel Munduruku nos ensina como os índios fazem 
a memória da tribo continuar viva.
Na Escola Marília de Dirceu, os alunos e alunas, professores, funcionários e 
direção farão a história de nossa escola permanecer viva, através de 
entrevistas, conversas, anotações, produção de textos, fotos e com este 
maravilhoso BLOG!!!!!

Responder ?

Bete Buss
maio 26, 2009 • 12:10 am
Parabéns, Professora Sandra!
Que possamos contar com a sua força por muito tempo!
Sua presença foi fundamental para a aula diferente que aconteceu no dia 2o de 
maio!

Responder ?

blogmariliadedirceu
maio 26, 2009 • 1:42 am
Obrigada Bete pelo carinho! Fico muito feliz em poder realizar um trabalho 
significativo para nossa escola.

Responder ?

Profª Ana Lúcia
maio 25, 2009 • 12:44 am
Adorei a idéia do blog! Parabéns pela iniciativa! É isso aí, quero ver a Marília
bombando!!! Bjs
-------------------------------------------------------------------------------
Resultado da votação
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 25, 2009
Parabéns Chapa Quente!!!!

Grêmio_2

Karen – Presidente do grêmio
Priscila – Diretora do Grêmio
Iara 1a Secretaria
Rayssa 2a Secretaria

<COMENTÁRIOS>
 5 Respostas  »
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Priscila
junho 18, 2009 • 7:41 pm
Foi muito bom esse dia ! Gostei muito , com certeza estaremos fazendo o MÁXIMO 
para poder ajudar a escola e a todos .

Responder ?

Bete Buss
junho 3, 2009 • 10:10 pm
Wilson e Antonio Bruno são alunos muito atentos, educados e estudiosos!
A Marília de Dirceu fica feliz em ter alunos maravilhosos como estes!
Esperamos sempre contar com a participação de todos para que nossa escola brilhe
cada vez mais!

Responder ?

Antônio Bruno
maio 30, 2009 • 11:56 am
Bem que o Wilson falou: a Escola Marília de Dirceu vai mudar pra melhor.
Se os alunos não ajudarem na limpeza da escola eu vou ajudar, contém comigo.
Bete buss, eu vou ajudar a Escola Marília de Dirceu.

Responder ?

wilson
maio 28, 2009 • 3:05 am
A escola Marília de Dirceu vai mudar a nossa historia*** fazemos de tudo para 
mudar a nossa escola….. agradecemos
Muda Marilia
Wilson – Turma da Esperança, 1602

Responder ?

Bete Buss
maio 27, 2009 • 10:00 pm
Fico feliz ao saber que os alunos e alunas do Grêmio de nossa escola são jovens 
dinâmicos e preocupados com o bem-estar de todos.
É na escola que começamos a nossa vida social e é bom saber que há pessoas 
engajadas na melhoria de nossa coletividade.
Parabéns CHAPA QUENTE!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Entrevista com o Sr. Wilson
por BLOGMARILIADEDIRCEU • JUNHO 15, 2009
ENTREVISTA COM O SR. WILSON

No dia 03 de junho de 2009, a Turma do Amor, 1601, entrevistou o Sr. Wilson 
Moreira Barbosa, o funcionário mais antigo da escola. Ele trabalha há 31 anos na
Escola Municipal Marília de Dirceu.

Sr. Wilson disse que a primeira diretora chamava-se Terezinha e era muito 
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simpática. Ele lembrou antigos professores: Professor Sebastião, Professora 
Regina e Professora Elizete e alunos que passaram por aqui, como Carlos Sato, 
que trabalha no Programa Zorra Total e Luciano, da novela Malhação. Há também um
ex-aluno, dono de uma rede de restaurantes, que já realizou uma festa na escola 
para todos os alunos e funcionários.

A Marília de Dirceu já recebeu a visita de dois prefeitos: Marcelo Alencar e 
César Maia, que aqui estiveram depois de obras realizadas na escola.

Por causa do tempo que trabalha na escola, o Sr. Wilson conhece a família de 
vários alunos e é muito respeitado.

Ele deixou uma mensagem: que os alunos entendam que a escola é deles e devem 
zelar por ela e continuem estudando e pensando no futuro, porque ficará feliz ao
saber que se formaram, trabalham e têm família.

Sr. Wilson deu uma aula de vida dedicada aos jovens e, ao final, abraçou o seu 
filho Wilson, aluno da Turma do Amor, ficando todos emocionados!

<COMENTÁRIOS>
 3 Respostas  »

Suellen Oliveira
setembro 22, 2012 • 1:10 pm
adorava esse colegio, lembro perfeitamente do sr.wilson, da dona sandra e da 
diretora aline terminei o 1° grau lá e foi muito bom

Responder ?

Bete Buss
setembro 7, 2009 • 3:08 am
Fernando Mello,
Estamos procurando ex-alunos que possam contar um pouco da história da Marília 
de Dirceu. Você será benvindo!!!!
Professora Bete Buss

Responder ?

Fernando Mello
agosto 26, 2009 • 2:29 am
Olá, por acaso acabei encontrando este blog. Parabéns pelo conteúdo. Fui aluno 
da escola Marília de Dirceu durante vários anos, tendo concluído o antigo 1o. 
grau em 1979. Não me recordo exatamente do sr. Wilson, mas da Professora 
Terezinha, Diretora então, eu me recordo. O Carlos Sato mencionado no texto foi 
meu contemporâneo.
Felicidades a todos!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Sessão de cinema na Marília!!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • JUNHO 17, 2009
TAINA_(3)TAINA_(4)TAINA_(2)TAINA_1
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TEXTO COLETIVO ELABORADO PELA TURMA DA ESPERANÇA (1602), EM 05 DE JUNHO DE 2009

Tainá e uma aventura

A Turma da Esperança foi até a Sala de Leitura assistir ao filme “Tainá, uma 
aventura na Amazônia”.
A professora Bete Buss pediu a cada aluno que pegasse o caderno e escrevesse o 
significado das palavras que iriam aparecer no filme: extinção, Curupira, 
muiraquitã, quirimbau e katu.
No filme nós aprendemos o significado do nome Tainá: “a luz da manhã” e como 
cuidar da natureza. Tainá destruía as armadilhas que os homens brancos 
construíam para prender os animais e ganhar dinheiro.
O avô da Tainá ensinou o respeito, o amor, o cuidado e a coragem para preservar 
a natureza. Ele deu uma pedra de proteção, o muiraquitã, para a Tainá.

 Os homens não cuidavam dos animais e nem amavam a natureza. No final, 
ficamos felizes porque Tainá conseguiu cuidar da natureza.
Autor: Turma da Esperança (1602)
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Muda, Marília!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • JUNHO 18, 2009
Hino NacionalDSC00667Nossa bandeira
DSC00677Muda, Marília!!DSC00747
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 2 Respostas  »

Sabrina
julho 1, 2009 • 4:57 pm
Olá o blog da marília ficou muito liindoo*

Responder ?

Fernanda Freitas
junho 19, 2009 • 12:05 pm
Querida Escola! Tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe – mesmo que por 
pouco tempo. Vocês fazem um trabalho sensacional, como poucas escolas! MUDA 
MARILIA já e uma realidade!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Entrevista com a Professora Ana Lúcia
por BLOGMARILIADEDIRCEU • JULHO 5, 2009
Foram momentos de aprendizagem e emoção. A professora Ana Lúcia, a mais antiga 
da escola, conversou com os alunos da Turma da Mudança. Muitos foram seus alunos
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no 1º segmento e ficaram emocionados quando ela lembrou deles.
Ao final da entrevista, ela recebeu flores da aluna Ingrid, em nome de toda a 
turma. Confiram as fotos.

Ana_4

Ana_1

Entrevista com a Professora Ana Lúcia
Texto coletivo produzido pela Turma da Mudança
No dia 24 de junho de 2009, houve uma entrevista com a professora Ana Lúcia, na 
Sala de Leitura da Escola Municipal Marília de Dirceu. Os alunos da Turma da 
Mudança fizeram perguntas sobre a História da nossa escola.
A professora Ana Lúcia veio trabalhar nesta escola em 1993, com 27 anos e sabe 
muitas informações sobre a Marília de Dirceu.
Para ser professora, ela fez o Curso Normal e o Curso de Pedagogia. Ama a sua 
profissão e gosta de ver os alunos aprenderem.
Sobre a escola, ela nos informou que já houve as seguintes diretoras Marilene, 
Aline, Sara, Mônica e Miriam; e os diretores-adjuntos: Aline, Sandra, Miriam, 
Davi e Lilian.
Houve um tempo que a escola teve a Orientadora Educacional Regina e a 
Supervisora Pedagógica Lysabete.
A Sala de Leitura era chamada de Biblioteca e funcionava no 1º andar, onde hoje 
é a sala da Direção do Curso Noturno. Havia só dez salas de aula.
Dona Ana Lúcia lembra de duas merendeiras: Herondina e Tininha.
Como mensagem, ela falou que devemos levar a sério os nossos estudos, nunca 
desistindo de estudar e fazendo as coisas bem feitas para termos uma profissão.
A entrevista foi muito proveitosa e todos ficaram encantados com a calma e 
tranquilidade de Dona Ana Lúcia.
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 3 Respostas  »

layla
novembro 5, 2009 • 8:25 pm
EU sou A LAYLA DA ESCOLA MARILIA DE DIRCEU EU AMEI O BLOG DA NOSSA ESCOLA

BEIJOSS: LAYLA PARA BETE BUSS

Responder ?

Roseli
julho 18, 2009 • 2:00 am
Aninha,

Adorei sua entrevista, continua maravilhosa!

bjs,
Roseli
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Responder ?

Priscila
julho 8, 2009 • 7:45 pm
Excelente professora e entrevista !

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Nova equipe do blog…
por BLOGMARILIADEDIRCEU • JULHO 15, 2009
100_0169As alunas da turma 1702 são as mais recentes colaboradoras do nosso 
blog.
Estão dispostas a realizar um trabalho super legal.
“Vamos tirar fotos, filmar, entrevistar e dar informações recentes sobre a nossa
escola.”
Thaisa, Maria e Rafaele.
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 8 Respostas  »

carla
outubro 21, 2009 • 4:41 pm
adorei tudo bete muito bom

Responder ?

Ana Paula-1702
outubro 21, 2009 • 4:33 pm
“O blog está muito legal,só precisa colocar um pouco mais de informações.”

Responder ?

Paulo Ricardo-1702
outubro 21, 2009 • 4:31 pm
O blog da marília está bom só precisa de mais informações…

Responder ?

Everton -1702
outubro 21, 2009 • 4:29 pm
O blog está quase bom, mas precisa falar mais sobre todos os preconceitos de 
todos os tipos. Acho que a escola tem muita gente preconceituosa.

Responder ?

Rafaela-1702
outubro 21, 2009 • 4:27 pm
O blog da Marília está muito legal.Só precisa colocar mais informações 
importantes sobre PRECONcEITO e etc..

Responder ?
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Everton- 1702
outubro 21, 2009 • 4:23 pm
O blog está quase bom,mais precisa falar sobre todos os preconseitos de todos os
tipos.Por

Responder ?

Rafaela
outubro 21, 2009 • 4:21 pm
O blog da Marília tá muito legal.Só precisa mais informações importantes sobre 
PRECONcEITO e etc…

Responder ?

Bete Buss
agosto 7, 2009 • 12:14 am
Queridas Thaisa, Maria e Rafaele,

Que bom ser a professora de jovens tão inteligentes e engajadas nos projetos de 
nossa escola!
Prabéns e podem contar comigo!
Bete Buss

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 17, 2009
FESTA_JUNINA_2009_(8)ESTE É O NOSSO
QUERIDO AMIGO DA TURMA DA ESPERANÇA:
ELIAS.
VEJAM COMO ELE FICA LINDO DE ÓCULOS!!!!

Beijos fraternos,
Bete
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Debate sobre o documentário MENINAS
por BLOGMARILIADEDIRCEU • SETEMBRO 9, 2009
1173823192_meninas_cartaz
A Turma da Mudança (1702) assistiu, no dia 02 de setembro de 2009, ao filme 
MENINAS, um documentário feito pela cineasta Sandra Werneck. O vídeo apresenta a
história real de quatro adolescentes.

Após o vídeo houve um debate sobre as consequências da gravidez na adolescência.
As professoras Sandra, Édida e Bete Buss coordenaram o debate e também a 
estagiária Fernanda.
Assistir a este vídeo faz parte de nosso projeto que busca a conhecer a nossa 
identidade de moradores do PPG, de alunos da Escola Marília de Dirceu e de 
adolescentes.
As ideias surgidas no debate foram:
responsabilidade do homem e da mulher com o nascimento de um bebê;
a importância de um forte e claro projeto de vida para não interromper os 
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estudos;
a necessidade do uso de preservativos nas relações sexuais;
a importância da discussão sobre sexualidade na família e na escola;
a influência da mídia (televisão, músicas, …) na erotização das crianças e 
jovens.

Continuaremos com o nosso trabalho com força e coragem!
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 8 Respostas  »

Luana Ferreira Santos do Amaral
julho 18, 2012 • 7:22 pm
Oi sou Luana Ferreira Santos do Amaral, sou uma das meninas desse Documentário, 
espero que vocês tenham gostado e aprendido algo com o filme beijos.

Responder ?

Claudio Adão J
março 16, 2013 • 12:51 am
Luana boa noite!

Sou professor assisti o documentário e vou passar para o ensino médio na escola 
onde dou aulas aqui em SP. Será que vc poderia me ajudar dando um testemunho e 
enviando para o meu e-mail?

Desde já agradeço

Responder ?

mayara
agosto 6, 2010 • 10:48 pm
muito bom o filme *-*

Responder ?

thaisa
outubro 21, 2009 • 4:31 pm
adorei foi muito legal!!!

Responder ?

Yasmiin
outubro 21, 2009 • 4:28 pm
Adoreei esse filme , fala sobre a nossa realidade :D (/tôparecendonerd¬¬’

Responder ?

David
setembro 23, 2009 • 2:51 pm
Gostei muito desse blog marilia de dirceu???
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Responder ?

daniel rocha
setembro 23, 2009 • 2:49 pm
Gostei muito dessa história e de outras histórias também, mas eu queria aquela 
história que nós fizemos no ano passado ??

Responder ?

Yanca Karen Rayssa Yane Priscila
setembro 16, 2009 • 7:02 pm
Gravidez na adolescência

Bom abordamos esse tema, pois ele é um fato que acontece na realidade das 
mulheres brasileiras menores de idade , de todas as raças e de todas as classes 
sociais. Essa fatalidade, infelizmente, acontece por descuido ou falta de 
informação da menina e do menino e também dos pais.

A posição de nós , alunos , para tentar ajudar a sociedade é o simples fato de a
gente tentar aprender um pouco mais sobre esse assunto e tentar informar , 
ajudar a quem não tem muita informação. E até mesmo usar essas informações para 
nós próprios.

Nós achamos que a gravidez na adolescência é um fato que podia ser evitado, mas 
como isso não acontece , achamos que o certo é arcar com as consequências dos 
seus atos . Como dizer não ao aborto , pois o feto não tem culpa pelo descuido 
de duas pessoas , que sabiam muito bem dos riscos que podiam acontecer.

Existe também as prevenções como as pílulas anticoncepcionais, o preservativo 
masculino e feminino que também previnem contra a gravidez indesejada e também 
contra várias doenças como : AIDS,Cândida,Hepatite B,Gonorréia e outras. Algumas
até podem causar a morte.

Como aconteceu com essa mulher de 21 anos que engravidou aos 16,
também pode acontecer com você!
Então se cuide e , primeiramente ,se ame.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Sala de Informática e Ciências
por BLOGMARILIADEDIRCEU • SETEMBRO 10, 2009
Os professores da Escola Municipal Marília de Dirceu começaram as atividades na 
sala de informática e os alunos não escondem a satisfação de poder trabalhar com
as ferramentas tecnológicas, que já fazem parte do cotidiano de todos nós.

DSC00508
DSC00540

Aqui a professora Grácia, responsável pela disciplina Ciências, prepara com seus
alunos uma pesquisa na Internet sobre a Amazônia.
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DSC00528
DSC00537
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 4 Respostas  »

Yanca , Yani , Rayssa e Karen
outubro 21, 2009 • 4:37 pm
O blog falta falar mais de educação . (Yanca)
Bom,eu acho que o nosso blog está muito maneiro,pois está mostrando tudo o que 
nós fazemos na nossa escola todos os dias , mais eu acho que está faltando um 
pouco da opinião dos alunos (Karen)
Pra mim o blog está muito bom , mais falta falar um pouco mais do nosso dia-dia 
na escola.(Yani)
O blog esta faltando mais opinião dos alunos (rayssa).

Responder ?

Geronimo Junior
outubro 21, 2009 • 1:49 pm
Quando eu entrei no blog pela primeira vez .
achei muito interessante as fotos do ano passado
Do Daniel munduruku e as fotos do carnaval.

Nome: Geronimo

Responder ?

Ádila, Raquel, Jorge e Valéria
outubro 21, 2009 • 1:45 pm
Nós achamos o blog enteressante, legal, bem criativo. É um bom entretenimento. 
Na nossa opinião a escola deveria entrevistar os diretores, os alunos, as 
pessoas de fora que já estudaram aqui, porque assim os alunos vão se enteressar 
mais pela historia da nossa escola.

Turma- 1801

Escola Municipal Marilia de Dircel

Responder ?

Thainá Teixeira
outubro 21, 2009 • 1:41 pm
blog é muito interessante.
Meu grupo achou muito legal :as fotos do carnaval ,da festa junina e também 
achamos muito bonito o livro que a professora Betty Buss fez com a turma 1602.

Nomes: Thainá Teixeira
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Larissa de Oliveira
Thaynna de Oliveira

Responder ?

-------------------------------------------------------------------------------
Patrícia visita nossa escola.
por BLOGMARILIADEDIRCEU • SETEMBRO 10, 2009
Em breve resenhas de nossos alunos sobre esse encontro tão especial.

DSC00524
DSC00518
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 5 Respostas  »

Rachel Hilfred
setembro 21, 2009 • 8:11 pm
Tia Bete,

O blog da Marília está cada vez mais interessante! Mas fiquei muito curiosa 
quanto a entrevista da Patrícia, pois gostaria de saber mais… estou aguardando 
as postagens dos alunos sobre essa atividade. E acrescento que é sempre com 
muito orgulho dessa “tia-educadora” e com muita esperança (pois você me passa 
essa energia positiva sobre lecionar e aprender) que, em breve, seremos 
companheiras de profissão e compartilhadora de sonhos!

De sua sobrinha e futura educadora…
Rachel.

Responder ?

Larissa
setembro 17, 2009 • 1:00 am
Adorei a entrevista da Patricia .

BeijOS.

Bý:Larissa Turma:1702

Responder ?

Bete Buss
setembro 15, 2009 • 8:22 pm
É muito bom contar com a força da profª Édida!!!
Obrigada, querida companheira de sonho.

Responder ?

édida regina

Página 2824



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
setembro 13, 2009 • 8:46 pm
Sinto-me orgulhosa de fazer parte do corpo docente de uma escola que tem parte 
administrativa ,professores e alunos tão competentes, dinâmicos e comprometidos 
com o processo de mudança.
Pra frente, Marília !!!
Prof.ª Édida

Responder ?

édida regina
setembro 13, 2009 • 8:28 pm
Parabéns, Patrícia !!! Estive presente na sua entrevista e fiquei não só 
surpresa mas também feliz de encontrar uma jovem tão consciente e segura de suas
responsabilidades, repassando para uma turma , com clareza e total fluência, 
detalhes fortes de uma experiência vivida muito cedo.
Esteja certa de que foi bastante esclarecedora e de grande valia a sua 
participação na nossa Escola.
Prof.ª Édida

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
“SEU CORAÇÃO ESTÁ NO MEU CORAÇÃO”
por BLOGMARILIADEDIRCEU • SETEMBRO 15, 2009
kirikouEstudando sobre a identidade de nosso povo,chegamos à África. As turmas 
1601 e 1602 assistiram ao filme Kiriku, uma história que acontece no 
Senegal.Alguns valores africanos estão presentes no filme e foram discutidos por
nós: a coragem e o sentido de coletividade. A feiticeira Karabá era má porque 
sofria com um espinho na sua coluna vertebral. A frase “SEU CORAÇÃO ESTÁ NO MEU 
CORAÇÃO” demonstra a preocupação que devemos ter com o outro.S2020271
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 5 Respostas  »

Bete Buss
outubro 26, 2009 • 8:48 pm
Queridos alunos,

O coração de vocês está em meu coração. Vocês são 
deeeeemmmmaaaiiiiiiiiisssssssss!!!!!!!!!!!

Responder ?

Marcos Eduardo
outubro 22, 2009 • 12:13 am
Oiie Genti eu sou Marcos Eduardo o mais bagunceiro da escola. Esse Filme é 
otimo. Eu e a minha turma, 1602 vimos o kirikou. Muito Show eu Adorei.

? Bete Buss Te amo Muito Héem Professora !!

Responder ?
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Tayná,Cristiane,Jorderão
outubro 21, 2009 • 1:44 pm
Comentário sobre o Blog da escola

Nós achamos o blog da escola bem interessante, porque fala de algumas coisas que
acontecem na escola,fala sobre professores,com são suas aulas,e isso é bem legal
porque pode até incentivar o aluno.

NOMES :

Tayná Pereira
Cristiane Thainá
Jorderão Raphael

Responder ?

cristiane
setembro 23, 2009 • 2:55 pm
EU ADORA A PROFESSORA
BETH ELA E SURPER LEGAL ,E MUITO SINPATICA E GENTIL COM AS PESSOAS E POR ISSO A 
GENTE GOSTA MUITO DE VC .
BJS: JORGE E JORDERAO,CRISTIANE.

Responder ?

cristiane
setembro 23, 2009 • 2:47 pm
OI meu nome e Jorderao como eu nao tenho E-MAIL

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Resenhas
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 1, 2009
DSC00509Entrevistamos a Patrícia para sabermos mais sobre a gravidez na 
adolescência. Aos 16 anos, ela descobriu que estava grávida de sua filha 
Isabelle. O que aconteceu com a Patrícia vem acontecendo com muitas 
adolescentes. Às vezes essas adolescentes não têm prevenção para se relacionar 
com seus parceiros e acabam engravidando, perdendo a sua juventude por um prazer
ou um pequeno deslize.
Tem vários métodos de prevenir-se para não ocorrer a gravidez, por exemplo:

• Tomar a pílula de 21 dias;
• Usar preservativo (ou feminino ou masculino);
• Pílulas anticoncepcionais;
• Ir regularmente ao posto de saúde fazer o exame de gravidez;
• Ter diálogo com seus pais.

Às vezes tentamos procurar informações com outras pessoas, e às vezes essas 
pessoas não dão informações suficientes, por isso o mais indicado e conversar 
com os pais ou com o medico apropriado (ginecologista).
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“Seja inteligente use camisinha.”

Ingrid, Iara, Larissa e Andressa (turma 1702)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

DSC00510Nós, alunos da Turma da Mudança, fizemos uma entrevista com a Patrícia, 
que ficou grávida na sua adolescência. Ela contou um pouco da sua vida e disse 
que fazia tudo escondido da sua mãe e, por causa disso, ela teve sua filha que 
agora completa cinco anos de idade. Ela contou que a sua família deu suporte 
para ajudar sua filha. E falou que o avô não aceitou no começo a sua gravidez e 
ficou um mês sem falar com ela, e depois de muito tempo, Patrícia foi se 
aproximando, aos poucos, do avô. Também disse que depois de muito tempo o avô 
aceitou a criança.
Em fevereiro de 2007, o avô de Patrícia faleceu. E foi uma grande tristeza na 
sua família. Depois de um tempo, a filha dela cresceu e foi uma grande 
felicidade para a sua vida.

Wellingtom Pereira (turma 1702)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

As adolescentes de hoje em dia, engravidam não por falta de informação, mas sim 
por falta de diálogo com os pais.
E por não conversarem com seus filhos, os jovens acabam sendo mães e pais muito 
cedo e, por isso, muitos param de estudar e vão trabalhar para poder sustentar 
seus filhos ou muitas adolescentes simplesmente abortam e aborto, se não for em 
caso de estupro, é considerado crime no Brasil.
Hoje em dia ser mãe é uma responsabilidade muito grande, e muitos adolescentes 
não querem arcar com as consequências por serem jovens demais.
Muitos adolescentes jovens (de 12 a 14 anos) não podem trabalhar, por isso 
acabam passando fome e dificuldade com os seus filhos.
Após o debate nós concluímos que ter filhos ou praticar sexo cedo demais pode 
nos trazer muitos problemas se não tivermos diálogos com nossos pais

Everton, Rafaela, Ana e Paulo Ricardo (turma 1702)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

DSC00511Bom, abordamos esse tema, pois ele é um fato que acontece na realidade 
das mulheres brasileiras menores de idade , de todas as raças e de todas as 
classes sociais. Essa fatalidade, infelizmente, acontece por descuido ou falta 
de informação da menina e do menino e também dos pais.

A posição de nós , alunos , para tentar ajudar a sociedade é o simples fato de a
gente aprender um pouco mais sobre esse assunto e tentar informar , ajudar a 
quem não tem muita informação. E até mesmo usar essas informações para nós 
próprios.

Nós achamos que a gravidez na adolescência é um fato que podia ser evitado, mas 
como isso não acontece , achamos que o certo é arcar com as consequências dos 
seus atos . Como dizer não ao aborto , pois o feto não tem culpa pelo descuido 

Página 2827



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
de duas pessoas , que sabiam muito bem dos riscos que podiam acontecer.

Existe também as prevenções como as pílulas anticoncepcionais, o preservativo 
masculino e feminino que também previnem contra a gravidez indesejada e também 
contra várias doenças como : AIDS,Cândida,Hepatite B,Gonorréia e outras. Algumas
até podem causar a morte.

Como aconteceu com essa mulher de 21 anos que engravidou aos 16, também pode 
acontecer com você!
Então se cuide e, primeiramente ,se ame.

Priscila (turma 1702)
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Nós já gostamos de você, Ana Paula!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 5, 2009
S2020415

Esta é Ana Paula, nossa Coordenadora Pedagógica.

Está na nossa Escola há pouco tempo, mas já vestiu a camisa. Ela é ativa e muito
organizada e seu sorriso já faz parte do nosso dia-a-dia.

Seja bem-vinda!
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 3 Respostas  »

Marcela
novembro 18, 2009 • 8:38 pm
Ana Paula é muito legal com todos os alunos…
te adoroo D;*

Responder ?

Cláudia Martins
outubro 26, 2009 • 4:14 am
Concordo, parece que a Ana Paula já trabalha na escola a muito tempo, está 
totalmente integrada. Parabéns para a Coordenadora Pedagógica!
Aproveito para parabenizar toda equipe de direção, professores, alunos, 
funcionários e responsáveis.
O BLOG da Marília é show. Adorei!!
Cláudia Martins (SME)

Responder ?

Bete Buss
outubro 5, 2009 • 1:07 am
Prezada companheira,
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É bom contar com sua presença nos orientando e organizando tudo!
A Marília de Dirceu ganhou uma excelente educadora!
Com carinho,
Bete Buss

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
UMA AULA DE MEMÓRIA AFRICANA
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 6, 2009
S2020434
Continuando o nosso projeto sobre o resgate de nossa memória,
a Turma 1602, a Turma da Esperança, durante as aulas de Língua
portuguesa, Professora Bete Buss, aprendeu palavras
de origem africana. Vimos o mapa da África e como há povos
tão diferentes vivendo lá. Depois, ouvimos a música do Chico
Buarque MORENA DE ANGOLA.
A professora perguntou: COMO SERÁ A MORENA DE ANGOLA?
e nós a desenhamos e escrevemos sobre ela.
Aproveitamos para estudar palavras que são escritas com ch e x.
Foi uma ótima manhã!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Debate sobre o documentário Sou Feia, Mas Tô na Moda
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 15, 2009
soufeia_f_001

Ficha técnica:
Ano de lançamento ( Brasil ) : 2005
Direção: Denise Garcia
Atores: DJ Marlboro , Cidinho , Doca , Tati Quebra-Barraco , Gaiola das 
Popozudas
Duração: 01 hs 01 min
Descrição:Uma análise do universo do funk carioca, visto através das mulheres 
envolvidas.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 3 Respostas  »

Monica Ryalls
outubro 29, 2009 • 5:05 pm
Oi Pessoal!
Eu adoraria poder ver o próximo filme na escola.
Ainda não assisti o “Sou Feia, Mas Tô na Moda”, mas quero muito assistir agora 
após a dica!
Obrigada!
Um grande abraço!
Monica
ps – Meu nome é Monica Ryalls e eu faço parte da Entrelaces (Associação 
Brasileira de Pesquisa e Projetos em Educação).

Responder ?
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Bete Buss
outubro 15, 2009 • 10:44 pm
Quem está de parabéns é a Turma da Mudança (1702). Continuando o debate sobre 
gravidez na adolescência, projeto de vida e o papel da mulher na sociedade, 
todos assistiram ao vídeo “Sou feia, mas tô na moda” com muita atenção e, 
depois, fizeram um debate-julgamento sobre o funk. A turma dividiu-se em três 
grupos. O primeiro grupo fez a defesa desta manifestação musical e cultural; o 
segundo, argumentou contra e o terceiro ouviu todos os argumentos e votou. Os 
argumentos da defesa venceram e todos, com entusiasmo, refletiram sobre as falas
apresentadas no documentário, pensando sobre a vida das populações 
marginalizadas de nosso país.
Recomendamos a todos este documentário.

Responder ?

Rafaela turma: 1702
outubro 15, 2009 • 8:43 pm
Adorei esse filme sobre o Fank…Parabéns professora Bete Buss.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
“EDUCAR EXIGE ALEGRIA E ESPERANÇA”
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 26, 2009

HÁ UMA RELAÇÃO ENTRE A ALEGRIA NECESSÁRIA À ATIVIDADE
EDUCATIVA E A ESPERANÇA. A ESPERANÇA DE QUE PROFESSOR
E ALUNOS JUNTOS PODEMOS APRENDER, ENSINAR, INQUIETAR-NOS,
PRODUZIR E JUNTOS IGUALMENTE RESISTIR AOS OBSTÁCULOS À
NOSSA ALEGRIA.”
Paulo Freire, in Pedagogia da Autonomia
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 1 Resposta  »

Anônimo..
outubro 19, 2010 • 1:57 am
‘Saudades prof’ Marcus..  :(

“O melhor,mais legal,divertido e simpático professor que eu e a escola já 
tivemos”.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Chá das Avós da turma 1601 NO DIA 18 DE NOVEMBRO, ÀS 7h20
por BLOGMARILIADEDIRCEU • NOVEMBRO 18, 2009
Um dia especial para todos nós.
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CHÁ DAS AVÓS

MEMÓRIA ALEGRIA CONFRATERNIZAÇÃO ENCONTRO
PARTILHA RESPEITO AOS IDOSOS

Estas foram as palavras fortes do “Chá das Avós”, evento organizado pelos alunos
da Turma do Amor (1601),
pelas professoras Sandra (Sala de Leitura), Grácia (Ciências) e Bete Buss 
(Língua Portuguesa).
Estiveram presentes Dona Lídia (avó de Letícia), Dona Isabel (mãe do Thiago 
Alves) e Dona Patrícia (mães da Jéssica).
Os alunos apresentaram os poemas Trem de Ferro (Manuel Bandeira) e Tem Gente com
Fome (Solano Trindade) e ouviram histórias antigas do Pavão, Pavãozinho e 
Cantagalo.

A o final, todos comeram bolos e beberam chá de erva cidreira.
Foi um momento de aprendizagem e alegria!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Chá das avós: veja nossa festa!!!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • NOVEMBRO 21, 2009
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Encerramento do ano letivo
por BLOGMARILIADEDIRCEU • DEZEMBRO 18, 2009
[FOTO]

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\MariliadeDirceu 2010.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
A Escola Marília de Dirceu em 2010.
por BLOGMARILIADEDIRCEU • FEVEREIRO 3, 2010

Hoje, dia 03 de Fevereiro, iniciamos o ano letivo de 2010.
A direção, os professores e funcionários se reuniram para celebrar e planejar 
mais um ano de trabalho.
Sorte e paz para todos!!!!

[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 1 Resposta  »

Isabel
fevereiro 24, 2010 • 1:12 pm
Vamos que vamos, Sandrinha!!!!!!!!!
Obrigada a todos pela acolhida!!!!!
Prof. Isabel – Artes Visuais

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Livro da semana
por BLOGMARILIADEDIRCEU • FEVEREIRO 26, 2010
Contos de espanto e alumbramento, livro de Ricardo Azevedo foi escolhido para 
receber as primeiras turmas na Sala de Leitura da Escola Marília de Dirceu. 
Fechamos os olhos e viajamos nos contos populares. Uma delícia…
A turma 1802 gostou tanto que está preparando uma surpresa para a escola.

[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Artes Visuais na Escola Marília de Dirceu
por BLOGMARILIADEDIRCEU • ABRIL 29, 2010

Vejam os trabalhos maravilhosos das turmas da Professora Isabel Domingues.
[VÍDEO]

<COMENTÁRIOS>
 1 Resposta  »

Prof. Isabel
maio 2, 2010 • 11:25 am
Sandra
Você é que é uma pessoa maravilhosa.
O trabalho ficou lindo!
Obrigada pela força e carinho.
Beijos

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Dia das Mães
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 9, 2010

Na manhã de sexta-feira dia 9 de maio, a Escola Marília de Dirceu preparou um 
gostoso café da manhã para as mães. Durante o evento as mães, alunos e 
funcionários presentes participaram de gincana com músicas, presentes e muita 
alegria. A Professora Jundiara , Diretora da escola, destacou a importância do 
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envolvimento e comprometimento de todos no crescimento e na superação das 
dificuldades da escola.

*******************************************************************************
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Curta-metragem na sala de leitura
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 14, 2010
Nos dias 11, 12 e 13 de maio assistimos ao filme Xadrez das Cores, na sala de 
leitura. Realizamos debates sobre a discriminação racial e social. Nesses 
momentos os alunos tiveram a oportunidade de colocar suas opiniões e idéias 
sobre o filme. Discutimos valores, preconceitos, direitos e comportamentos na 
sociedade em que vivemos. 

********************************************************************************
*
Veja o curta:
[FOTO]
[FOTO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
Nossa escola no 12º Salão FNLIJ
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 29, 2010
12º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens

De 8 a 19 de junho de 2010
Local:Centro Cultural da Ação da Cidadania, na Zona Portuária do Rio de Janeiro
Em 2010, o país homenageado pelo Salão é a Coréia do Sul, que traz a 
participação de autores coreanos, com o apoio dos editores brasileiros, e de 
especialistas em Literatura Infantil e Juvenil para participarem do 12º 
Seminário FNLIJ de Literatura Infantil e Juvenil, além de exposições de livros 
infantis coreanos no estande do país homenageado.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Arraiá da Marília de Dirceu
por BLOGMARILIADEDIRCEU • JULHO 22, 2010
Hoje, dia 21 de Julho de 2010, aconteceu em nossa escola uma animada Festa 
Julina.

  
Nossa festa contou com a presença de professores, funcionários, pais e alunos 
que contribuiram para o sucesso do evento. Veja as fotos da festa.
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[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 3 Respostas  »

mileny-pires-mauricio
outubro 11, 2011 • 3:48 pm
que coisa linda esta festa junina muito animada e diverdida

Responder ?

keyla sobreira
abril 20, 2011 • 12:57 pm
minhaa irmã adorooo
beijão para todos os professores e diretoras
adorooo iiii minha escolaaa fervooo

Responder ?

Prof. Isabel
agosto 2, 2010 • 2:45 am
Parabéns Jundiara, Lucia, professores, funcionários e alunos que participaram 
para o acontecimento da nossa festa julina.
O que nos fica é memória, cheiros, músicas, cores, gargalhadas, sabores…
Parabéns Sandra por belo trabalho de registro.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Depois de tanto tempo…
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 13, 2010
Depois de algum tempo sem atualização voltamos com muitas novidades. Para 
começar vamos falar da Festa do Folclore, no mês de Agosto.
Contamos com a participação de toda a comunidade escolar da E.M Marília de 
Dirceu. Veja as fotos do evento.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Gincana “Dia das Crianças”
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 13, 2010
Hoje, 13 de outubro, foi um dia divertido para os alunos da Escola Municipal 
Marília de Dirceu. Os professores de Educação Física organizaram uma Gincana 
para comemorar o Dia da Criança. Pular corda, corrida de bastão, equilibrar a 
bola foram algumas tarefas executas pela garotada. Veja as fotos da gincana e a 
tabela dos vencedores.
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 1 Resposta  »

luan
fevereiro 15, 2011 • 3:24 pm
poow sandra.
decepcionou agóra =/ =[
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kd as fotos e os videos da formatura 2010??
da 1901 e 1902 :[

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Visitando a Ilha Fiscal
por BLOGMARILIADEDIRCEU • NOVEMBRO 13, 2010
Completando as comemorações do Dia da Criança, os alunos da equipe amarela e 
branca visitaram a Ilha Fiscal a Ilha Fiscal.
A Ilha Fiscal localiza-se no interior da baía de Guanabara, fronteira ao centro 
histórico da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.
Primitivamente denominada pelos europeus como ilha dos Ratos, o seu atual nome 
provém do fato de ali ter funcionado o posto da Guarda Fiscal, que atendia o 
porto da então capital do Império, no século XIX.
A ilha celebrizou-se por ter abrigado o famoso baile da Ilha Fiscal, a última 
grande festa do Império antes da proclamação da República, em Novembro de 1889. 
Atualmente abriga um museu histórico-cultural, mantido pela Marinha do Brasil.
Veja as fotos e o filme do passeio.

[VÍDEO]
[FOTO]

<COMENTÁRIOS>
 1 Resposta  »

keyla sobreira
abril 18, 2011 • 11:31 am
minhaa escola diretores tudoo muitoo lindo amoo vocês!!!

Responder ?

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\MariliadeDirceu 2011.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
FLORESTA DA TIJUCA – 30/05/2011
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 9, 2011
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
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OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A Floresta da Tijuca localiza-se no município do Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
Trata-se de vegetação secundária, uma vez que é fruto de um reflorestamento 
promovido à época do Segundo Reinado, quando se tornou patente que o 
desmatamento, causado pelas fazendas de café, estava prejudicando o 
abastecimento de água potável da então capital do Império.
É um local adequado à educação ambiental de crianças e adultos, possibilitando a
integração harmoniosa entre o homem e a natureza. Em sua área cultural, abriga o
Museu do Açude.
Nossa visita, este ano, foi com as turmas 1702 e 1901 com a Diretora Jundiara e 
as professoras Gracia (Ciências) e Solange (Educação Física)

[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

-------------------------------------------------------------------------------
OMISTÉRIOOTEMPOEMPOESIAS – 02/06/2011
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 9, 2011
   Visita a exposição multimídia OMISTÉRIOOTEMPOEMPOESIAS, do artista plástico 
Cacau, na estação Metrô Ipanema.
Em seguida visitamos o Mirante da Paz, no Morro do Cantagalo, também em Ipanema.
Uma vista privilegiada do Rio. Turmas 1801 e 1802 com a diretora Jundiara e as 
professoras Débora (Geografia) e Solange (Educação Física)

[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Feliz aniversário, Rio de Janeiro!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 15, 2011
   1º de Março – aniversário da Cidade do Rio de Janeiro, 446 aninhos de vida.
Cidade fundada oficialmente por Estácio de Sá completou 446 anos e nós, 
moradores orgulhosos por viveremos nesta maravilha de cenário declaramos todo o 
seu amor…
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[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Feliz aniversário, Marília de Dirceu!!!!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 15, 2011
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Sala de Leitura – em 23/02/2011
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 22, 2011
  A Turma do Acelera 2 – Autonomia Carioca – Prof. David , na Sala de Leitura, 
viajando… em muitas leituras.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Sala de Leitura – 29/03/2011
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 22, 2011
Já estão disponíveis os livros indicados para os alunos.

Não perca essa oportunidade de visitar a Sala de Leitura!

foto0333
foto0334
foto0335

Foto0336

Leitura Imprescindível, muito bom!!!
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Mas agora ele só tem o dia 19 de abril…
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 23, 2011
Todo dia é dia de Índio, mas a Professora Claudia deu seu toque especial com a 
Turma 1201.

Confira!

 
Todo día era día de Índio

(Baby do Brasil)

Curumim,chama Cunhatã
Que eu vou contar

Curumim,chama Cunhatã
Que eu vou contar

Todo dia era dia de índio
Todo dia era dia de índio

Curumim,Cunhatã
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Cunhatã,Curumim

Antes que o homem aqui chegasse
Às Terras Brasileiras
Eram habitadas e amadas
Por mais de 3 milhões de índios
Proprietários felizes
Da Terra Brasilis

Pois todo dia era dia de índio
Todo dia era dia de índio

Mas agora eles só tem
O dia 19 de Abril

Mas agora eles só tem
O dia 19 de Abril

Amantes da natureza
Eles são incapazes
Com certeza
De maltratar uma fêmea
Ou de poluir o rio e o mar

Preservando o equilíbrio ecológico
Da terra,fauna e flora

Pois em sua glória,o índio
É o exemplo puro e perfeito
Próximo da harmonia
Da fraternidade e da alegria

Da alegria de viver!
Da alegria de viver!

E no entanto,hoje
O seu canto triste
É o lamento de uma raça que já foi muito feliz
Pois antigamente

Todo dia era dia de índio
Todo dia era dia de índio

Curumim,Cunhatã
Cunhatã,Curumim

Terêrê,oh yeah!
Terêreê,oh!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Dia das mães é todo dia!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 23, 2011
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Mas nós não poderíamos deixar de homenageá-las no seu dia especial.

Já viu o mural comemorativo que nossa escola preparou?

 
Mãe
São três letras apenas
As desse nome bendito:
Três letrinhas, nada mais…
E nelas cabe o infinito.
E palavra tão pequena
- confessam mesmos os ateus -
É do tamanho do Céu!
E apenas menor que Deus…
(Mario Quintana)

<COMENTÁRIOS>
 2 Respostas  »

blogmariliadedirceu
abril 11, 2012 • 6:00 pm
É… Cezar Carvalho da turma 1702, a homenagem ficou muito legal!!!!

Responder ?

cezar carvalho- Turma 1702
outubro 4, 2011 • 8:19 pm
Achei muito legal o trabalho sobre o dia das mães por que esse dia é muito 
especial afinal mãe é para sempre!!!!!!!!!!!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Visita ao Salão do Livro 2011
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 23, 2011
 
Turma Realfa – Prof. Lucia no Salão do Livro em 12-06-2011. Contamos com a 
presença da oficineira do letramento Mônica, da Lucia a diretora adjunta e da 
professora Isabel.
Andamos muito, vimos livros, lemos e ouvimos várias histórias e lanchamos…
Um belo dia para ser feliz!!!!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Novidade na Sala de Leitura
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 23, 2011
Foram adquiridos novos livros para nossa Sala de Leitura.

Dá uma passadinha lá, pra conferir!

[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
É festa!!!!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 23, 2011
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Nossa Diretora-Adjunta foi surpreendida em uma singela comemoração por seu 
aniversário.

Parabéns Lúcia!

  
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 1 Resposta  »

Mitzi Tavares
setembro 27, 2011 • 1:05 pm
Parabéns, Lúcia!!!!!!!!!!!! Muita paz, luz e sabedoria para viver.Beijos Mitzi.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Viva São João! Viva, viva, viva!!!!!!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 23, 2011
Nossa Festa Julina em 15/07/2011.
Ôoooo festa boa!!!!
Muitas danças, brincadeiras, brindes, comidinhas – a canjica estava uma delícia 
– painel do casal caipira para fotos e o bazar.
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 2 Respostas  »

Mitzi Tavares
setembro 27, 2011 • 1:00 pm
Este arraiá foi danado de bom! “Ó nois aí traz vez”. Lindo! O bazar deu o que 
falar!!!!!!!!!!! Profª Mitzi.

Responder ?

Sandra Costa
agosto 27, 2011 • 12:47 am
Parabéns!!! O blog está lindo.
Bjs Profa Sandra Costa

Responder ? 
-------------------------------------------------------------------------------
Visita a XV Bienal do Livro
por BLOGMARILIADEDIRCEU • SETEMBRO 26, 2011
Com 28 anos de história, a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro é uma
realização cultural muito bem-sucedida, tendo o livro como o astro principal.
Sua primeira edição, no ano de 1983, ocorreu nos salões do Hotel Copacabana 
Palace, em uma área de cerca de mil metros quadrados.
Dois anos depois, o cenário foi transferido para o São Conrado Fashion Mall e, 
em 1987, a Bienal do Livro chegou ao Riocentro, com uma área de 15 mil m², para 
tornar-se o acontecimento editorial mais importante do país nos anos ímpares e 
um evento cultural de mobilização nacional com grande destaque em todo o mundo.
Em sua 15ª edição, a Bienal do Livro fez uma homenagem à cultura brasileira, 
contou com diversos debates com escritores nacionais e estrangeiros.
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Durante a XV Bienal do Livro Rio, de 1 a 11 de setembro de 2011, passaram pelo 
Riocentro, no Rio de Janeiro, 670 mil pessoas. 80 mil foram de professores e 145
mil estudantes
E nós da Escola Municipal Marília de Dirceu estivemos lá também (em 05/11)!!!!
Vejam agora as fotos do antes, do durante, e do depois… Só alegria!!!!

[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 6 Respostas  »

marcelle moraes
outubro 4, 2011 • 7:38 pm
Não fui à Bienal do livro, mas quero reclamar sobre o passeio a Fortaleza de 
Santa Cruz…. Adorei o passeio, mas o ônibus estava péssimo! Espero que no 
próximo passeio possamos ter um ônibus no minimo descente!

Responder ?

blogmariliadedirceu
abril 11, 2012 • 5:49 pm
Olá Marcelle Moraes
Também desejamos que o transporte do próximo passeio seja melhor!!!!
Abraços

Responder ?

DAVID
outubro 4, 2011 • 7:33 pm
Eu estou aqui para comentar sobre o transporte do nosso passeio à Fortaleza de 
Santa Cruz da Barra porque o nosso ônibus foi muito ruim e o do passeio da 
Bienal do Livro foi bem melhor do que o nosso,disseram que o nosso ônibus era 
com ar-condicionado mas não teve ar nenhum, por isso eu estou reclamando sobre o
nosso ônibus foi sem ar-condicionado mas o ônibus da Bienal foi com 
ar-condicionado e muito melhor que o nosso e muito mas luxuoso por isso eu estou
reclamando e eu espero na proxima vez um ônibus melhor!!!

Responder ?

Brenda Martins
outubro 4, 2011 • 7:06 pm
Eu acho que as pessoas escolhidas para ir à Bienal deveriam ser as que se 
interessam pela arte da leitura e não as pessoas que estão indo porque estão 
sendo pressionadas a gostar de uma coisa que difícilmente vai entrar em suas 
cabeças.
Vou torcer para que na próxima vez a escola decida ou permita que pessoas 
interessadas no assunto possam desfrutar dos prazeres da Bienal.
Beijos.

Responder ?

blogmariliadedirceu
abril 11, 2012 • 5:57 pm
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Os critérios sempre ficam claros para uma atividade externa. Infelizmente, não 
podemos contemplar a todos os alunos. Seria realmente muito enriquecedor 
levarmos toda a escola, mas… no momento isto é impossível. Aguardemos a próxima 
Bienal, ok Brenda Martins??!!!

Responder ?

Mitzi Tavares
setembro 27, 2011 • 12:53 pm
Parabéns às pessoas envolvidas neste passeio.Lindas fotos, registro rico e 
inesquecível.Beijos Profª Mitzi.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Estão chegando as flores…
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 3, 2011
A PRIMAVERA
Olavo Bilac

Coro das quatro estações:

Cantemos! Fora a tristeza!
Saudemos a luz do dia:
Saudemos a Natureza!
Já nos voltou a alegria!

A Primavera:

Eu sou a Primavera !
Está limpa a atmosfera,
E o sol brilha sem véu!
Todos os passarinhos
Já saem dos seus ninhos,
Voando pelo céu.
Há risos na cascata,
Nos lagos e na mata,
Na serra e no vergel:
Andam os beija-flores
Pousando sobre as flores,
Sugando-lhes o mel.
Dou vida aos verdes ramos,
Dou voz aos gaturamos
E paz aos corações;
Cubro as paredes de hera;
Eu sou a Primavera,
A flor das estações!

Coro das quatro estações:

Cantemos! Fora a tristeza!
Saudemos a luz do dia:
Saudemos a Natureza !
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Já nos voltou a alegria !

Em: Poesias Infantis, Olavo Bilac, Livraria Francisco Alves: 1949, Rio de 
Janeiro
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 3 Respostas  »

Isabel Domigues
outubro 4, 2011 • 6:43 pm
Ana Lucia, querida
Amamos o que fazemos!!! E disso você bem sabe!!!
Beijos
Bel

Responder ?

Ana Lucia Canegal
outubro 4, 2011 • 6:40 pm
Valeu! o Blog está Maravilhoso. criatividade, dedicação e principalmente a 
participação dos alunos e professores. Educação é isso também! Prof. Ana Lucia 
Canegal

Responder ?

blogmariliadedirceu
abril 11, 2012 • 5:45 pm
Olá Ana Lucia Canegal
Obrigada pelo carinho!!!!!
É sempre estimulante quando nossos visitantes deixam comentários. Abraços

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Enquanto isto nas Aulas de Ciências…
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 3, 2011
Através do Sistema Respiratório o organismo humano realiza as trocas gasosas, 
eliminando o gás carbônico e absorvendo o oxigênio. Esse processo envolve 
diversas estruturas, sendo: o nariz (as narinas), a faringe, a laringe, a 
traqueia, os brônquios e os alvéolos pulmonares.

O Sistema Circulatório é dividido em sistema cardiovascular e sistema linfático.
O sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O 
coração é a bomba propulsora do sangue e os vasos sanguíneos são as vias de 
transporte.

Olha o que o pessoal da 1802 produziu!!!!!!

[FOTO]

-------------------------------------------------------------------------------
Aquí se estudia Español…
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 4, 2011
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Se você fala espanhol, terá a oportunidade de comunicar-se com mais de 450 
milhões de pessoas no mundo que a usam.
Isso também pode significar ter um número maior de possibilidades no mercado de 
trabalho.
O Espanhol é falado nos cinco continentes.
O Espanhol é a segunda língua mais utilizada na comunicação internacional.
Aquí se estudia Español…

[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 2 Respostas  »

blogmariliadedirceu
abril 11, 2012 • 5:41 pm
Olá Gabriel Marques da turma 1702
Realmente o trabalho da prof. Magnólia é muito gratificante.
Estudar espanhol com temas tão contemporâneos é mais empolgante!!!!
Parabéns para todos!!!

Responder ?

Gabriel Marques - Turma 1702
outubro 4, 2011 • 8:09 pm
Achei que foi um otimo trabalho pela dedicaçao que foi dada.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Visita a Fortaleza de Santa Cruz
por BLOGMARILIADEDIRCEU • NOVEMBRO 29, 2011
  “A visita à Fortaleza de Santa Cruz, em 08/09/11, foi um momento em que nossos
alunos tiveram a oportunidade de vivenciar um pouco de nossa história.
Além do dia maravilhoso as histórias contadas pelo guia encantaram a todos, 
alunos, inspetora e direção.”
(Jundiara)
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Visita ao Teatro Municipal
por BLOGMARILIADEDIRCEU • NOVEMBRO 29, 2011
  
O Teatro Municipal do Rio de Janeiro localiza-se na  Cinelândia (Praça Marechal 
Floriano), no centro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, no Brasil.

Inaugurado em 1909, como parte do conjunto arquitetônico das Obras de 
Reurbanização da Cidade do Rio de Janeiro, e abertura da Avenida Central, 
durante a prefeitura de Pereira Passos, exerce desde sua inauguração um 
importante papel para a cultura carioca e nacional, recebendo em seu palco 
importantes artistas, orquestras e companhias de Balet. (Fonte Wikipédia)

Desta forma, não poderíamos deixar que nossos alunos não conhecessem tal riqueza
cultural de nossa história.

O alunos do nono ano/2011 foram convidados a desfrutar de uma tarde cultural. E 
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adoraram!
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 1 Resposta  »

sthefany
março 3, 2013 • 1:10 am
eu adoro essa escola

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Parabéns aos professores!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • NOVEMBRO 29, 2011
  
A equipe de professores comemorou seu dia (15/10) em grande estilo!

Houve um churrasco na escola, onde todos confraternizaram. Foi um dia muito 
agradável.

Parabéns aos professores da E. M Marília de Dirceu!
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Concurso de Desenhos
por BLOGMARILIADEDIRCEU • DEZEMBRO 10, 2011
Lions Clube do Rio de Janeiro

  
O Lions, através da sua representante, a vice presidente, Maria do Carmo da Gama
Souza, é uma grande parceria da nossa Escola, envolvendo nossos allunos em 
projetos sociais e de cidadania.
A participação no Concurso de Desenhos sobre a Paz premiou nosso aluno Robert 
Rosa em mais uma inciativa.
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Comemoração dos formandos de 2011
por BLOGMARILIADEDIRCEU • DEZEMBRO 10, 2011
“A memória dos dias felizes, permanecerá eternamente com vocês, em tudo que 
fizerem em suas vidas.
A cada caminho que decidirem seguir, para onde forem, com certeza, levarão um 
pouco daqui e isto será a força e o estímulo para onde quiserem chegar!”
[VÍDEO]
-------------------------------------------------------------------------------
A Festa de formatura
por BLOGMARILIADEDIRCEU • DEZEMBRO 10, 2011
  “Festa no gueto
Pode vir, pode chegar
Misturando o mundo inteiro
Vamo vê no que é que dá…
Hoje tem
Festa no gueto
Pode vir, pode chegar
Misturando o mundo inteiro
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Vamo vê no que é que dá…

Tem gente de toda cor
Tem raça de toda fé
Guitarras de rock’n roll
Batuque de candomblé
Vai lá, prá ver…”
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 6 Respostas  »

Dani Silva (Coelhinha)
agosto 14, 2012 • 2:15 am
Aquela Loirinha lá que fica na Secretária é legal demais, e a Lucia é também! 
Essa príncesa . Haha , sabe que eu te amo do fundo do meu coração ner? kkkk’ 
Suas lindas!
Minha mãe ama o atendimento dessa escola.
Bý: Filha da Elizangela, A Daniela! S2

Responder ?

blogmariliadedirceu
agosto 14, 2012 • 12:27 pm
Dani, você deve estar falando da Rosângela. Ela faz parte do nosso 
administrativo e é muito competente e solícita. Assim como ela temos a Leila, 
que também faz parte da Equipe nota 10 em atendimento!
Elas agradecem o elogio e informam que estão sempre dispostas a ajudar no que 
for possível.
Abraço.

Responder ?

Dani Silva (Coelhinha)
agosto 14, 2012 • 2:13 am
Jundiara, Lucia, eu Amo vocês! E a Lucia sempre dá a corda pra gente pular! 
Haha, sabe que eu te amo nér? kkk’

Responder ?

blogmariliadedirceu
agosto 14, 2012 • 12:24 pm
Obrigada, Dani! Nossa Direção é muito dedicada e comprometida com a Educação e 
bem-estar dos nossos alunos.
É bom saber que aqui, além de aprender, vocês também se divertem.
Abraço.

Responder ?

blogmariliadedirceu
abril 11, 2012 • 5:35 pm
Livia
Parabéns pela formatura!!! Realmente foi um momento muito especial!!!!
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Mas, parabéns também para para o corpo docente da Marília.
Abraços

Responder ?

Livia Andrade
janeiro 18, 2012 • 6:04 pm
Nossa que lindo meu nome é Livia Andrade ex aluna adorei ver as fotos, me 
lembrei de muitos amigos, professores estava tudo muito lindo *—-*

Responder ?

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\MariliadeDirceu 2012.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
Capelinha de melão é de São João!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 1, 2012
Existem duas explicações para o termo festa junina. A primeira explica que 
surgiu em função das festividades ocorrem durante o mês de junho. Outra versão 
diz que está festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seriam 
em homenagem a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina.

De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos 
portugueses, ainda durante o período  em que o Brasil foi colonizado e governado
por Portugal, chamado de período colonial.

Nesta época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, 
chineses, espanhóis e franceses. A dança marcada, característica típica das 
danças nobres e que, no Brasil, influenciou muito as típicas quadrilhas, veio da
França. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde
teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Da península 
Ibérica teria vindo a dança de fitas, muito comum em Portugal e na Espanha.

Todos estes elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos 
aspectos culturais dos brasileiros  nas diversas regiões do país, tomando 
características particulares em cada uma delas.  

E você pensa que o blog da  escola poderia deixar de registrar um momento 
cultural tão rico como esse? Claro que não!

No dia 11/07 fizemos nossa festa junina! Teve bazar, pescaria, dança e muita 
diversão! Os alunos, e ex-alunos, compareceram e se deliciaram com millho 
cozido, canjica, bolo de milho e outras iguarias típicas.

Aproveita para dar uma olhada nas fotos…

[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 3 Respostas  »
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blogmariliadedirceu
agosto 27, 2012 • 2:07 am
Reblogged this on Blog da Escola Marília de Dirceue comentado:

Novas fotos! Veja se você está nelas!

Responder ?

Prof. Isabel Domingues
agosto 4, 2012 • 3:36 am
Bela festa!!!
Me chamou atenção o olhar especial do fotografo (a?). Parabéns!!!
Beijos e saudades

Responder ?

blogmariliadedirceu
agosto 7, 2012 • 12:31 am
Olá, Professora Isabel. Obrigada. A Equipe empenhou-se bastante para que a festa
fosse um sucesso, e foi!
Nós da Marília também estamos com saudades de você, por isso, sempre que puder, 
venha nos fazer uma visita.
Ah! Quanto as fotos, foram feitas pela professora Magnolia (Professora de 
Espanhol).
Abraços.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Novo Grêmio
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 7, 2012
Olá!

Você sabia que nossa escola possui um Grêmio? E sabe para que serve? Pois bem, o
Grêmio representa os interesses do aluno na escola. A partir dele é possível que
os estudantes discutam, criem e fortaleçam várias possibilidades de ação, na 
escola e na comunidade.

O Grêmio é também um importante espaço de aprendizagem, cidadania, convivência, 
responsabilidade e de luta por direitos.

É importante deixar claro que um dos principais objetivos do grêmio estudantil é
contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades de sua escola,
organizando campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo com que eles 
tenham voz ativa e participem – junto com pais, funcionários, professores, 
coordenadores e diretores – da programação e da construção das regras dentro da 
escola.

E você sabia que o Grêmio da nossa escola tem nova composição? São elas: 

Presidente – Yara Marinho
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Vice- Presidente -Luisa Vieira

Primeira secretaria – Nara Souza

Segunda secretaria – Jainy Souza

Tesoureira : Isabela Braga

Segunda Tesoureira – Mary Hellen Galdino

Responsável cultural – Bruna Barros (desenhista)

E então?  O que você está esperando para procurar o  Grêmio e ajudar a Marília a
ser cada vez melhor?

Abraço
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 4 Respostas  »

Adilson Gomes
agosto 25, 2012 • 10:23 am
LINDASSSSSSSS……………………………..

Responder ?

Ana Lúcia Tudor
agosto 19, 2012 • 3:25 am
Vamos lá , Grêmio! Vamos movimentar a escola

Responder ?

Adilson Gomes
agosto 7, 2012 • 1:02 pm
Olá “Muchacos” e “Chicas”…é muito bom estar tendo a percepção de que as 
atividades estão rolando…….vamos que vamos cada vez mais Grêmio, Blog e tudo o 
que vier para somar esforçosa que melhorem nossa Escola!!!

Responder ?

blogmariliadedirceu
agosto 7, 2012 • 3:01 pm
Olá Adilson! Também ficamos felizes em perceber que os professores e alunos da 
Marília estão trabalhando por uma escola melhor. Todo apoio é sempre bem vindo!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Profissões de futuro
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 7, 2012
Você já sabe o que vai fazer quando começar a trabalhar? Já pensou em alguma 
profissão?

Página 2851



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
Já nos fizeram essa pergunta em determinados momentos de nossa vida. Em alguns 
deles, respondemos prontamente que sim. Em outros, ficamos entre uma profissão 
ou outra, muitas vezes de áreas distintas. E aí vem a duvida cruel!

Nossa escolha estará relacionada ao universo familiar, às nossas histórias 
pessoais, nossos sonhos, habilidades, características e expectativas. E outro 
fator decisivo será o mercado de trabalho. Afinal, trabalha-se por satisfação 
pessoal e financeira também.

Então o Jornal O Globo publicou um artigo interessante sobre as sete profissões 
com um futuro promissor. Vale a pena ler. Eis o link:

Profissões de futuro

20120808-114845.jpg
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Feliz Dia dos Pais
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 10, 2012

Comemoraremos, no próximo domingo, o Dia dos Pais.A Equipe da Marília de Dirceu 
parabeniza todos aqueles que, por meio do amor, carinho, generosidade e atenção,
 trabalham conosco para formar verdadeiros cidadãos do futuro.
Vale lembrar que ser pai não é apenas o laço de sangue, mas estar presente, 
dedicar-se a ensinar e estar aberto a aprender e a mudar em todos os momentos, 
auxiliando nessa jornada rumo à maturidade de seus filhos.

Algumas vezes, nós pais, nos perguntamos se o que tem sido feito valerá a pena. 
Para nossa reflexão, vale a leitura do texto de José Saramago, escritor 
português:
“Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar a 
alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os 
melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo! Ser pai ou mãe é o
maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, 
principalmente a da incerteza de estar agindo corretamente e a do medo de perder
algo tão amado.
Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo.”
Feliz Dia dos Pais!
Abraços da Equipe Marília de Dirceu!
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 1 Resposta  »

Claudia Carvalho
agosto 12, 2012 • 9:44 am
Feliz dia dos pais!!!!!!!!!!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Hiato no Blog da Escola Marília de Dirceu
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 16, 2012
Você deve estar pensando que esse post é para falar de algum tópico da aula de 
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Língua Portuguesa, não é? Engano seu. Mas para continuarmos, que tal 
relembrarmos alguns conceitos?

Você sabe o que é um hiato?

Gramaticalmente falando um hiato é o encontro de duas vogais em sílabas 
diferentes. Nesse caso, pode-se dizer que há uma separação entre iguais. Outro 
significado que podemos dar a palavra em questão é lacuna, falha. Essas 
definições foram resgatadas para que você pudesse compreender melhor o 
documentário que foi visto pela turma Acelera 3, do Professor Rodolfo. Hoje, em 
parceria com o Professor Adilson, do Projeto Bairro Educador, os alunos 
debateram questões como  preconceito, segregação, direitos do cidadão entre 
outros.

Os alunos assistiram ao documentário Hiato (Vladimir Seixas, 2008),  onde 
registrou-se a visita de moradores de comunidades e sem-teto a um Shopping na 
zona sul do Rio de Janeiro, em 2000.

O documentário, de apenas 20 minutos, nos faz refletir sobre como se relacionam 
as diversas classes sociais em nosso país, além de retratar os conflitos 
existentes entre os iguais (seres humanos, trabalhadores, consumidores).

Vale a pena conferir esse documentário.

Eis aqui um aperitivo http://youtu.be/Bx9IFsjhIfs

<COMENTÁRIOS>
 3 Respostas  »

Prof. Isabel Domingues
agosto 22, 2012 • 12:01 pm
Muito interessante esta abordagem sobre a palavra.
Toda palavra é múltipla e nos leva a múltiplos caminhos.
O debate sobre o hiato estabelecido nesta nossa sociedade é importante e mais 
importante ainda quando se dá em um ambiente escolar público em um bairro dito 
de classe média alta. Espero que os alunos tenham conseguido entender a 
profundida do assunto.
Parabéns aos professores Rodolfo e Adilson pela iniciativa.

Responder ?

Adilson Gomes
agosto 16, 2012 • 12:22 pm
Muito interessante documentário e debate mais interessante ainda acerca de um 
tema que tanto nos faz refletir acerca de quem somos e do que aparentamos ser 
dentro da sociedade carioca.

Responder ?

blogmariliadedirceu
agosto 22, 2012 • 6:49 pm
Obrigada Professora Isabel. É verdade que esse tema deve ser abordado com muito 
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cuidado entre nossos jovens, pois se mal conduzido, poderá gerar conflitos e más
interpretações na cabeça de nossos alunos. É importantíssimo conduzir esse 
debate dentro da Instituição Escolar, visto que alguns dos nossos estudantes não
têm outro local para expor suas idéias, se não o da escola. É a Marília de 
Dirceu preocupada não só com o formação acadêmica, como também com a formação 
cidadã desses adolescentes.

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Parabéns, Luana!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 17, 2012
20120817-140940.jpg

Hoje fomos surpreendidos com a iniciativa da aluna Luana Alves, da turma 1902, 
ao publicar uma história em quadrinhos acerca do “Universo teen”.
A publicação foi totalmente pensada e produzida pela aluna Luana, que 
inspirou-se nos desenhos do estilo Mangá para retratar duvidas e anseios 
inerentes a sua faixa etária.

Parabéns, Luana. Esperamos ter uma copia da sua produção em nossa Sala de 
Leitura!

20120817-142336.jpg
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 4 Respostas  »

Prof. Isabel Domingues
agosto 22, 2012 • 11:47 am
Show!!!!
Gostaria de ler o restante da história e saber como o enredo se desenvolveu!
Por favor publiquem a HQ na íntegra.
Parabéns Luana!!!

Responder ?

Ana Lúcia Tudor
agosto 19, 2012 • 3:22 am
Parabéns, Luana!

Responder ?

Inah Ferreira
agosto 17, 2012 • 9:03 pm
Luana já conheço seu trabalho. Vc. é DEZ!!! Torço pelo seu SUCESSO.Bjs. da fã 
Inah

Responder ?

Adilson Gomes
agosto 17, 2012 • 5:23 pm
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MUITO SHOW……parabéns artista…..continue seguindo esta veia artística!!!!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Bairro Educador e Marília de Dirceu – Parceria de Sucesso
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 21, 2012
No dia 04 de Julho de 2012 às 8hs da manhã, os alunos da Turma 1 601 da Escola 
Municipal Marília de Dirceu “curtiram” a Praia de Ipanema de uma forma 
diferente.

Tudo isso, em virtude da primeira Atividade da Trilha Educativa “Espaços Urbanos
e Meio Ambiente”, promovida em uma parceria entre o Bairro Educador e a Escola 
em questão.

A Aula-Passeio iniciou-se já na porta da Escola, onde a Professora Solange 
(Educação Física) já começou os trabalhos de conscientização acerca do lixo nas 
Ruas do entorno da Escola e ao chegarmos no Posto 8 da Praia de Ipanema, 
promovemos início aos trabalhos com uma abordagem do Gestor de Projetos Adilson 
Gomes sobre questões ligadas ao lixo que mais provocavam indignação aos 
Estudantes.

A Atividade seguiu-se e o funcionário da Comlurb Marcelo, que é operador da 
máquina que filtra o lixo no posto 8 e 9 de Ipanema da Comlurb explicou aos 
mesmos, como se dá o funcionamento da mesma realiza a filtragem do lixo na areia
da Praia que é recolhido e devidamente enviado para os locais pertinentes. Após 
isso, partimos para uma coleta de lixo simbólica que sucedeu-se até o Arpoador. 
A atividade terminou com o nome da Escola escrito na areia da Praia com o 
próprio lixo coletado e contando com a participação efetiva dos Estudantes e dos
Parceiros.

É isso aí! É a Marília de Dirceu trabalhando por um meio ambiente sustentável!

Veja alguns registros:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 1 Resposta  »

Prof. Isabel Domingues
agosto 22, 2012 • 11:50 am
Esta atividade é muito importante para o desenvolvimento da cidadania!
Parabéns!!!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Exposição “Olhar o céu, medir a Terra”
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 23, 2012
Os alunos das turmas do projeto Aceleração visitarão o Museu de Astronomia, em 
São Cristóvão, para conhecer a exposição “Olhar o céu, medir a Terra”.
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Na visitação os alunos conhecerão aspectos do papel da ciência na definição 
territorial do Brasil, bem como verão instrumentos de medição do tempo e do 
espaço. Tal passeio fará parte da culminância do que tem sido visto em sala de 
aula. Na última semana, alunos da turma Acelera 2 fizeram a medição da sala de 
aula e discutiram sobre a aplicabilidade deste conhecimento.

A visita ocorrerá no próximo dia 31 de agosto.

Quem quiser saber mais sobre o Museu, acesse http://www.mast.br

Depois voltaremos com as novidades aprendidas por nossos alunos!

Até breve!

<COMENTÁRIOS>
 2 Respostas  »

blogmariliadedirceu
agosto 31, 2012 • 5:38 pm
Reblogged this on Blog da Escola Marília de Dirceu.

Responder ?

blogmariliadedirceu
agosto 31, 2012 • 5:37 pm
Já soubemos que o passeio foi um sucesso. Segunda-feira postaremos novidades e 
fotos!!!!

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Capelinha de melão é de São João!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 27, 2012
Republicação de Blog da Escola Marília de Dirceu:

Existem duas explicações para o termo festa junina. A primeira explica que 
surgiu em função das festividades ocorrem durante o mês de junho. Outra versão 
diz que está festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seriam 
em homenagem a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina.

De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos 
portugueses, ainda durante o período  em que o Brasil foi colonizado e governado
por Portugal, chamado de período colonial.

LEIA MAIS… 189 MAIS PALAVRAS

Novas fotos! Veja se você está nelas!
-------------------------------------------------------------------------------
Exposição "Olhar o céu, medir a Terra"
por BLOGMARILIADEDIRCEU • AGOSTO 31, 2012
Republicação de Blog da Escola Marília de Dirceu:

Os alunos das turmas do projeto Aceleração visitarão o Museu de Astronomia, em 
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São Cristóvão, para conhecer a exposição "Olhar o céu, medir a Terra".

Na visitação os alunos conhecerão aspectos do papel da ciência na definição 
territorial do Brasil, bem como verão instrumentos de medição do tempo e do 
espaço. Tal passeio fará parte da culminância do que tem sido visto em sala de 
aula.

LEIA MAIS… 54 MAIS PALAVRAS
-------------------------------------------------------------------------------
Você conhece a lenda do Pão de Açúcar?
por BLOGMARILIADEDIRCEU • SETEMBRO 19, 2012
Como todo monumento antigo, o Pão de Açúcar também tem suas histórias lendárias.
Uma figura com 200 metros de extensão, que se pode observar na montanha do Pão 
de Açúcar , é a silhueta de um ancião chamado Guardião da Pedra.
Segundo uma versão lendária, esta figura seria São Pedro abraçando a pedra do 
Pão de Açúcar, que representaria a Igreja. Acima de sua cabeça pode-se observar 
um solidéu – barrete privativo dos bispos – e Pedro foi considerado o bispo dos 
bispos. A imagem também ostenta uma longa veste talar usada habitualmente pelos 
sacerdotes hierárquicos e São Pedro foi o primeiro chefe da Igreja de Cristo.
Às 11 horas podemos avistar uma sombra na cavidade da pedra, com cerca de 120 m 
de altura, formando a silhueta de um pássaro pernalta, chamado Íbis do Pão de 
Açúcar. Na mitologia egípcia há uma imagem da humanidade como um gigante deitado
tendo aos pés, acorrentada, a Íbis, o pássaro sagrado do Egito.
Como o relevo carioca visto do oceano apresenta a silhueta montanhosa de um 
gigante deitado – onde o queixo é a Pedra da Gávea, o tronco é o Maciço da 
Tijuca e o pé é o Pão de Açúcar – nasceu a versão de que egípcios teriam estado 
no Rio de Janeiro muito antes do nascimento de Cristo e se inspirado no gigante 
deitado das montanhas cariocas para conceber a sua imagem mitológica. Nesse 
caso, teriam sido os antigos egípcios os primeiros turistas vindos ao Brasil. 
(Fonte http://www.bondinho.com.br/lendas/

E como não poderíamos deixar nossos alunos alheios às histórias da nossa cidade,
na última semana, os alunos e alunas, do 6°ao 8°anos, da Escola Municipal 
Marília de Dirceu tiveram o prazer de uma tarde fantástica em um dos pontos 
turísticos mais visitados da cidade do Rio de Janeiro.

Em companhia da nossa Diretora Jundiara Belmemann, da Professora de Ciências Ana
Paula Mançano e do Professor de Educação Física Paulo Mourão, os alunos 
visitaram um dos pontos turísticos mais visitados de nossa cidade, onde 
descobriram que o caminho aéreo completa 100 anos agora em 2012.

Eis alguns cliques, para você ficar com água na boca…

 
Share this:

[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 1 Resposta  »

ione de araujo souza
fevereiro 19, 2013 • 4:44 pm
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muito legal essa iniciativa da escola. estudei ai em 1967 e tenho ótimas 
recordaçoes desta escola. gostaria muito q promovessem umencontro com os alunos 
de 1967, 1968, seria muito marcante

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
E vai rolar a festa! Vai rolar!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 1, 2012
Na última sexta-feira (28) os alunos da turma Acelera 3 organizaram uma 
confraternização para comemorar os aniversariantes de fevereiro a setembro/2012.

A participação de todos foi fundamental para o sucesso do evento, que contou com
a visita de alguns professores e da Diretora Jundiara. Foi muito bom!

Veja aqui alguns flashes do evento:
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
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-------------------------------------------------------------------------------
Delicious
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 20, 2012
Você sabia que aqui também se estuda inglês? Pois é!

A Professora Marta Moraes fez uma atividade muito gostosa com sua turma do 
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quinto ano. Aproveitou o vocabulário das aulas de inglês e literalmente pôs a 
mão na massa. Palavras como flour , sugar, egg, butter, chocolate, milk , cake, 
entre outros, tomaram vida nas mãos das crianças. E o resultado? Veja as fotos:
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-------------------------------------------------------------------------------
Quem lê por último ri melhor!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • OUTUBRO 22, 2012
Na última sexta (18/10) nossa escola recebeu uma visita muito bem humorada. O 
ator e arte educador Eduardo Ramos nos apresentou um pouco do seu trabalho em 
uma manhã, digamos, diferente. E tudo isso, graças à nossa Professora de 
Espanhol Marina.

Eduardo Ramos é ator e ministra rodas de leitura desde 2002. É fundador do Grupo
Te Conto Umas e coordenou e atuou alguns programas educacionais da Petrobras.

Na sexta-feira, ele visitou a Escola Municipal Marília de Dirceu, mais 
especificamente as turmas Acelera 3, 1901 e 1801, levando para nossos alunos 
textos de Chico Anysio, Ziraldo entre outros. No início os alunos ficaram 
tímidos, mas depois…Ah! depois dá uma olhadinha nas fotos.

[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

  1 Resposta  »

Ana Lúcia
outubro 23, 2012 • 11:00 pm
Bela iniciativa! Adorei! Bjs

Responder ?
-------------------------------------------------------------------------------
Trilha das Profissões
por BLOGMARILIADEDIRCEU • NOVEMBRO 16, 2012
O último dia 13 de Novembro de 2012, apesar de chuvoso e frio, foi um dia muito 
interessante para os Estudantes das Turmas Acelera 2 E 3 da Escola Municipal 
Marília de Dirceu.
Na Data em questão, promovendo continuidade à 3º ação da Trilha das Profissões, 
uma das ferramentas de atuação do Bairro Educador em parceria com a Unidade 
Escolar, juntamente às Professoras Magnolia Lustosa, Tatiana Rezende e do 
Estagiário de Matemática Leonardo Santoro, 19 Estudantes entre 14 e 16 anos 
puderam visitar o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca, mas conhecido pela sigla CEFET. A visita foi Guiada através de uma 
parceria entre o Bairro Educador e a Unidade de ensino técnico através do DEAC, 
e com a colaboração do Estagiário de Turismo Ryan, os Estudantes do Marília de 
Dirceu puderam ter acesso nâo só a várias informações acerca do espaço, mas 
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também participaram de palestras sobre o curso de Metereologia e Eletrônica.
Ao fim da Atividade, ainda foi sorteado um KIT relacionado à Semana de Extenção 
de 2011, realizada no início do Mês. A Atividade durou quase que toda a parte da
manhã, tendo terminado por volta das12:30hs, e veio a ser mais um agente 
potencializador dconscientização e conhecimento das possibilidades de inserção 
no Ensino Médio Público e de Qualidade na Cidade do Rio de Janeiro.
Eis o registro do nosso dia
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Texto: Adilson Gomes
Fotos: Magnolia Lustosa
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]

Página 2861



BLOGS ESCOLA PÚBLICA RJ 3
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
<COMENTÁRIOS>

 1 Resposta  »

Adilson
novembro 25, 2012 • 9:07 pm
Dia Maravilhoso e mais maravilhoso ainda foi ter a possibilidade de ter 
participado de tudo isso junto com esta rapaziada esperta!!! Valeu Galera dos 
Aceleras!!!

Responder ?

c:\users\miriam\desktop\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\blogs sme-rj 
3\MariliadeDirceu 2013.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
As folhas da Árvore Marília de Dirceu
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MARÇO 6, 2013
loonapix_13560104811531716925loonapix_1356010156875860570loonapix_13560098846118
29270loonapix_1355872563430651764Aos Concluintes de 2012
“Existem pessoas em nossas vidas que nos deixam felizes pelo simples fato de 
terem cruzado o nosso caminho.Algumas percorrem ao nosso lado, vendo muitas luas
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passarem, mas outras apenas vemos entre um passo e outro.A todas elas chamamos 
de amigo.Há muitos tipos de amigos.Talvez cada folha de uma árvore caracterize 
um deles.
O primeiro que nasce do broto é o amigo pai e o amigo mãe.

Mostram o que é ter vida.

Depois vem o amigo irmão, com quem dividimos o nosso espaço para que ele 
floresça como nós.

Passamos a conhecer toda a família de folhas, a qual respeitamos e desejamos o 
bem.

Mas o destino nos apresenta outros amigos, os quais não sabíamos que iam cruzar 
o nosso caminho.

Muitos desses denominados amigos do peito, do coração.

São sinceros, são verdadeiros.

Sabem quando não estamos bem, sabem o que nos faz feliz…

Às vezes, um desses amigos do peito estala o nosso coração e então é chamado de 
amigo namorado.

Esse dá brilho aos nossos olhos, música aos nossos lábios, pulos aos nossos pés.

Mas também há aqueles amigos por um tempo, talvez umas férias ou mesmo um dia ou
uma hora.

Esses costumam colocar muitos sorrisos na nossa face, durante o tempo que 
estamos por perto.

Falando em perto, não podemos esquecer dos amigos distantes.

Aqueles que ficam nas pontas dos galhos, mas que, quando o vento sopra, sempre 
aparecem novamente entre uma folha e outra.

O tempo passa, o verão se vai, o outono se aproxima, e perdemos algumas de 
nossas folhas.

Algumas nascem num outro verão e outras permanecem por muitas estações.

Mas o que nos deixa mais feliz é que as que caíram continuam por perto, 
continuam alimentando a nossa raiz com alegria.

Lembranças de momentos maravilhosos enquanto cruzavam com o nosso caminho.

Desejo a você, folha da minha árvore, Paz, Amor, Saúde, Sucesso, Prosperidade… 
Hoje e Sempre… simplesmente porque:

Cada pessoa que passa em nossa vida é única.
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Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós.
Há os que levaram muito, mas não há os que não deixaram nada.

Esta é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova evidente de que duas 
almas não se encontram por acaso.”
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
[FOTO]
-------------------------------------------------------------------------------
Dada a largada para as Eleições do Grêmio 2013!
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 12, 2013
Ocorreu no dia 26 de Abril de 2013 na Escola Municipal Marília de Dirceu, em 
Ipanema, a escolha da Comissão Eleitoral das eleições para grêmio estudantil do 
ano!!!

foto2

Cerca de doze estudantes de turmas da manhã e tarde participaram da atividade em
questão que elegeu o estudante Jeferson Santos (Nono ano) como Presidente da 
mesma. Muitos foram os pontos abordados pela diretora Jundiara Trindade e o 
Gestor de Projetos Adilson Gomes, inclusive sobre a questão da responsabilidade 
que o trabalho da comissão irá demandar e o comprometimento que estes estudantes
devem ter.

Ao final, ficou bem claro para todos os participantes que a participação popular
e o comprometimento com a mudança e melhoramento da escola e sociedade é um 
papel que cabe à todos nós e se dá não só em casa, mas na escola e em outros 
âmbitos da sociedade.

foto1

Colaborador: Adilson Gomes (texto e fotos)
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-------------------------------------------------------------------------------
Eu tenho tanto pra lhe falar…
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 14, 2013
E mais uma Reunião de Pais aconteceu na nossa Escola Marília de Dirceu. Mas essa
teve um gostinho bastante especial: comemoramos o Dia das Mães.

Todos sabemos que esse dia deve ser comemorado diariamente, mas não podíamos 
perder a oportunidade de homenageá-las.

Em um primeiro momento, nossa Diretora Jundiara Trindade falou aos pais sobre a 
rotina escolar e demais informes.
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Os Professores de Música, Sidelmar e Maurício, apresentaram com suas turmas do 
Primeiro Segmento algumas músicas trabalhadas em sala de aula,

DSC_8236DSC_8222DSC_8220DSC_8219DSC_8218DSC_8217DSC_8216

e os alunos Gabriel e Eloene, ambos do nono ano, apresentaram um texto próprio 
sobre mães e filhos:

DSC_8244DSC_8239

Foi emocionante! Logo após as apresentações, os pais puderam ver os trabalhos 
feitos pelos alunos e receberam os boletins das mãos dos professores.

DSC_8203DSC_8202DSC_8201DSC_8195

Ah! E não podemos esquecer do bolo! É, as mães puderam, ao final, saborear um 
bolo oferecido pela Equipe da Escola Municipal Marília de Dirceu. Parabéns 
Mamães! Vocês merecem isso e muito mais!
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-------------------------------------------------------------------------------
Amor dadivoso e amor que ensina
por BLOGMARILIADEDIRCEU • MAIO 18, 2013
Esse mês comemoramos o Dia das Mães. Sabemos o quanto é difícil para muitas 
delas, e para muitos pais e avós, educarem seus filhos e netos. Por isso, 
gostaríamos de compartilhar um texto adaptado do livro Pais e Educadores de Alta
Performance, de Içami Tiba.

Muito se escuta:

“Não aguento mais a minha filha. Ela grita comigo, faz bagunça em casa, só quer 
fazer o que quer, não me respeita, exige tudo na mesma hora e, quando é 
contrariada, me agride”.
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Ao ser perguntada quantos anos ela tem, a mãe responde:

“Dois anos”- bastante desanimada e parecendo conformada com a situação.

É uma princesinha tirana. Com dois aninhos, já está reinando!

Surpreso? Pois bem, todos os filhos recebem de seus pais o amor dadivoso.   
Basta terem nascido que já são amados.  Assim que tomam alguma iniciativa, 
sobrevém o amor que ensina o que os filhos não sabem, e a seguir, o amor que 
exige que eles façam o que aprenderam.

Essa tirania do exemplo acima é resultado de a mãe ter exigido que a filha 
fizesse o que já lhe ensinara.  Dessa forma, a amada filha não aprendeu a educar
as suas vontades.  Quando a filha joga a colher no chão, a mãe ensina: “Não 
jogue a colher no chão!” – Mas devolve-lhe a colher.  A criança olha ara a mãe e
joga outra vez. Por quê?

A criança pode ainda não entender o que a mãe ensinou, mas concluiu que havia 
permissão de jogar outra vez.  Faltou à mãe uma expressão mais firme e decidida 
do amor que ensina.

“Já falei que não é para jogar a colher no chão!”, reclama, um tanto áspera, e 
lhe devolve a colher, que a filha imediatamente joga outra vez… A filha 
descobriu uma brincadeira: ela joga a colher, a mãe pega e lhe devolve. A filha 
se diverte. A mãe se irrita e fica brava. A filha acha graça e dá risada.  A mãe
se desmancha ao ouvir as gargalhadas e, ao ver a filha feliz lhe dá um beijo 
estalado.

O que essa filha aprendeu? Que a mãe adora catar a colher do chão e devolver pra
ela.  E o que a mãe aprendeu? Que não adianta querer ensinar, já que a filha é 
teimosa…

Onde está o erro?

O ensinamento tem que ser acompanhado por uma voz mais firme, ações mais 
decididas para deixar de alimentar o que levou a criança a errar.  Esse é o 
poder dela: jogar ou não a colher.  Não alimentar o erro, isto é, não lhe 
devolver a colher, estará no poder exercido pela mãe.

Conseguir que a filha pare de jogar a colher constitui o poder da mãe.  A mãe 
poderia dizer firmemente, fazendo-a olhar para os seus olhos: “Colher é para 
ficar na mão. Se você jogar outra vez, não pego mais.”

O amor que exige constitui uma terceira fase da educação que, por sua vez, 
reforça a segunda (o amor que ensina), e durante a qual os educadores (pais, 
avós, professores) devem exigir que os aprendizes pratiquem o que aprenderam. O 
primeiro amor, o dadivoso, já está dado e sempre existirá.

O amor que exige não traumatiza seu filho ou filha, pelo contrário, não exigir é
que deforma a sua personalidade, e ele, ou ela, passa a sofrer diante de 
qualquer solicitação mais assertiva da vida.
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Que possamos, juntos, Família e Escola, praticar o amor que ensina e o amor que 
exige, para que nossos filhos e educandos consigam transformarem-se em adultos 
capazes, bem-resolvidos e educados!

Tenham uma excelente semana!
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