
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Educação que acolhe, valores que transformam!  

 
 

A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO MOTOR NA INFÂNCIA  

 

     O processo do desenvolvimento motor da criança é feito de mudanças de comportamento à medida 
que ela aprenda novas habilidades. Essas alterações são complexas e interligadas ao 
desenvolvimento físico, emocional e cognitivo da criança. 
 
Na primeira infância, o desenvolvimento psicomotor é intenso e essa fase repercute por toda a vida da 
criança, influenciando seu desempenho social, intelectual e cultural. Até os cinco anos, a criança está 
receptiva aos estímulos externos e desenvolve habilidades motoras rapidamente.  
Em um ano, o bebê aprende a controlar o peso da sua cabeça, a rolar, se arrastar, engatinhar e andar. 
São muitas aquisições em pouco tempo. É um período muito importante no desenvolvimento motor, 
físico e cognitivo da criança — trata-se da base de todo seu desenvolvimento.  
 
    Vale lembrar que as referências de idade do desenvolvimento motor da criança são gerais e cada 
criança é única, portanto se desenvolve no seu tempo. No entanto, se pais ou professores observarem 
atrasos significativos, procurar orientação de um profissional. 
 

• Como estimular o desenvolvimento motor das crianças 
 

     Os pais podem estimular o desenvolvimento motor da criança desde o seu nascimento. Um 
ambiente rico em estímulos motores e sensoriais, como tapetes onde ela possa se movimentar 
livremente, até brincadeiras com brinquedos que a estimulem, são formas de estimular o 
desenvolvimento motor da criança. 
 
     Assim como colocar o bebê de barriga para baixo para que ele se vire sozinho, sob supervisão, é 
claro, cantar músicas, ler histórias. Enfim, atividades que fazem parte do dia a dia da família, fortalecem 
o vínculo entre a criança e seus pais e ainda estimulam o seu desenvolvimento motor. 
Da mesma forma, os pais devem ficar atentos aos atrasos para atingir os marcos motores nas idades 
esperadas. Observar se a criança não possui muito tônus muscular, não se movimenta muito, não 
interage com outras pessoas, e, nesses casos, buscar ajuda profissional. 
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FOTOSSÍNTESE ARTIFICIAL? 
 

 

          As plantas têm uma habilidade 

aparentemente fácil – a de transformar a luz do 

Sol em energia – e os cientistas têm trabalhado 

para simular artificialmente esse processo de 

fotossíntese. Os benefícios resultantes para a 

energia renovável podem ser enormes – e uma 

nova abordagem baseada em lâminas 

chamadas de ‘photosheets‘ pode ser a 

tentativa mais promissora que vimos até agora. 

 

     O novo dispositivo usa CO2, água e luz 

solar como ingredientes e, em seguida, produz 

oxigênio e ácido fórmico que podem ser armazenados como combustível. O ácido pode ser usado 

diretamente ou convertido em hidrogênio – outro combustível de energia potencialmente limpa. 

A chave para a inovação é o photosheet – ou melhor, lâmina fotocatalisadora – que usa um pó 

semicondutor especial que permite que as interações de elétrons e a oxidação ocorram quando a luz 

solar atinge a lâmina na água, com a ajuda de um catalisador à base de cobalto. Nenhum componente 

adicional é necessário para que a reação ocorra e o processo é totalmente autoalimentado. 

 

     “Ficamos surpresos com o quão bem funcionou em termos de seletividade – quase não produziu 

subprodutos”, disse o químico Qian Wang, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. “Às vezes 

as coisas não funcionam tão bem quanto você espera, mas este foi um caso raro em que realmente 

funcionou de forma até melhor”. 

     Enquanto o photosheet do protótipo mede apenas 20 centímetros quadrados, os cientistas que o 

inventaram dizem que deve ser relativamente fácil de aumentar seu tamanho sem incorrer em custos 

enormes. 

  

     Em última análise, eles acham que essas lâminas poderiam ser produzidas em grandes matrizes, 

semelhantes às de fazendas solares. Além do mais, o ácido fórmico resultante pode ser armazenado 

em uma solução e, a partir daí, convertido em diferentes tipos de combustível, conforme necessário. 

 

      O dispositivo consegue algo que nem sempre é garantido em sistemas de conversão como este – 

um processo limpo e eficiente sem quaisquer subprodutos indesejados. Qualquer resíduo extra 

produzido deve ser tratado, o que pode anular os efeitos positivos da reação inicial. 

 

     “Tem sido difícil conseguir fotossíntese artificial com um alto grau de seletividade, de modo que 

você consiga converter o máximo possível da luz solar no combustível que deseja, em vez de ficar 

com muitos resíduos inúteis”, disse Wang. 

     Uma equipe do mesmo laboratório  também  foi  responsável  pelo  desenvolvimento de uma ‘folha 

artificial’ em 2019. Embora a nova photosheet se comporte de maneira semelhante, é mais robusta e 

fácil de aumentar o tamanho – e também produz combustível mais fácil de armazenar (o sistema do 

ano passado criou um gás de síntese). 

     Isso não significa que o novo photosheet está pronto para ser comercializado ainda: os 

pesquisadores precisam tornar o processo muito mais eficiente primeiro; eles também estão 

experimentando diferentes catalisadores que podem ser capazes de produzir diferentes combustíveis 

solares. 

 



     A necessidade de uma transição completa para a energia limpa é mais urgente do que nunca, mas 

nós estamos encorajados pela quantidade de projetos que estão em desenvolvimento. Porém, como 

é o caso desse novo processo, descobrir a ciência por trás é apenas o começo da produção de um 

combustível que funcionará de forma prática. 

 

     “O armazenamento de combustíveis gasosos e a separação de subprodutos podem ser 

complicados – queremos chegar ao ponto em que possamos produzir de maneira limpa um 

combustível líquido que também possa ser facilmente armazenado  e transportado”, diz o químico 

Erwin Reisner, da Universidade de Cambridge. “Esperamos que esta tecnologia abra o caminho para 

a produção de um combustível solar sustentável e prático”. 

 

     Este estudo foi publicado na revista Nature Energy (molecular engineered photocatalyst sheet for 

scalable solar formate production from carbono dioxide and water). 

 
Fonte: Retirado do site, https://universoracionalista.org/importante-avanco-na- fotossintese-artificial-permite-

que-os-cientistas-armazenem-a-energia-solar- como-combustivel/ 

 

 
 

 

 
 

 

 A ANTÍTESE DO AMOR 
Não podemos esquecer a maior e melhor de todas as lições  

 

Professor Cláudio Venâncio  

 

     O que poderíamos esperar de uma 

sociedade que por décadas vem tentando 

consolidar o neoliberalismo como sistema 

sócio unificado tendencioso a ditar a 

administração da vida humana, tão 

somente a serviço de uma lógica mercantil. 

Posturas e fatores como individualidade, 

competitividade, pró-atividade, rapidez, 

praticidade entre outros compuseram a 

cultura de um “Admirável Mundo Novo”. 

 

     Em dias atuais, temos presenciado o 

enfraquecimento e uma constante 

sabotagem dos valores humanísticos, tais como a ética, a moral, a verdade, a solidariedade, a 

compaixão, o perdão, a paz e principalmente o amor.  Como resultado, é notório e incontestável um 

aumento vertiginoso das depressões, das frustrações, do rancor, da raiva, do ódio, do ressentimento 

e etc. Ao que parece muitos, capturados por um momento de total obscurantismo, estão esquecendo 

a principal lição deixada pelas grandes personalidades da história humana em prol da melhoria do 

mundo. 

 

PENSANDO A RESPEITO  

FILOSOFIA 



     Por exemplo, o líder indiano Mahatma Gandhi via 

na não violência à maneira mais eficaz de se 

construir um mundo repleto de amor e pacífico; o 

médico austríaco Sigmund Freud amou tanto os 

mistérios produzidos pelo subconsciente humano 

que acabou por criar a Psicanálise para se puder 

adentrar a esse universo; Jesus Cristo, a maior 

representatividade dentro da cultura hebraica - 

judaica cristã foi capaz de resumir os Dez 

Mandamentos em apenas dois: “Amar ao criador 

sobre todas as outras coisas” e “Amar ao próximo 

como a ti mesmo”; o revolucionário latino-americano Ernesto Che Guevara, quando questionado sobre 

o êxito da Revolução Cubana em 1959, afirmou categoricamente: “A principal característica de um 

revolucionário é o amor”; o conceituadíssimo filósofo francês Luc Ferry escreveu no início da nota de 

capa de uma de suas mais importantes obras: “O amor é o novo grande princípio da nossa existência”; 

o extraordinário educador Paulo Freire cunhou em sua obra Pedagogia do Oprimido o seguinte dizer: 

“Se eu não amo o mundo, não amo a vida, não amo as pessoas, não posso entrar em diálogo; o 

inesquecível poeta, diplomata, escritor e músico brasileiro Vinícius de Moraes inseriu no trecho de uma 

de suas belíssimas canções: “ De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e 

tanto “. . . Entre outros geniais autores, sobre os quais, poderíamos  estender essas citações  por 

muitas outras folhas . . . 

 

     Embora extremamente diferentes em suas 

práticas, o que todos esses homens de intelectos 

gigantes tinham em comum?  A resposta é 

claramente visível, eram seres que a cada 

pensamento, a cada ação, a cada suspiro no 

mundo transbordavam de amor, pois, se faziam 

repletos desse sentimento, cada um ao seu 

modo, porém, fazendo do amor a prioridade de 

suas vidas.          

Fazia-se tarde da noite, independentemente do 

cansaço e das responsabilidades tarefeiras do dia 

seguinte, decidir por explanar esse tema. A 

princípio me parecia um assunto momentaneamente emergente e, em mesma proporção, muito amplo. 

Portanto, bastaria dedicar alguns breves minutos entre a velha escrivaninha e a memória que logo tudo 

se converteria em mais um registro a respeito desse sentimento. 

 

     Inevitavelmente, quando realizamos qualquer tipo de abordagem sobre o amor iniciamos nossas 

reflexões a partir de nossas próprias experiências, ou seja, tentamos recuperar e transportar para 

nossas palavras as vezes que o vimos, as vezes que o sentimos e as vezes que de algum modo o 

praticamos, daí, surgem às primeiras dificuldades de aprofundamento, pois, nessa etapa inicial 

corremos um sério risco de estagnar em esboços de opiniões, inferências e achismos pessoais, afinal, 

quem pode conceituar e garantir a validade de um sentimento é tão somente aquele que o sente. Do 

contrário, qualquer dito sobre o amor torna-se apenas mais um ego falando, melhor dizendo, 

inicialmente, ao se falar de amor sem maiores reflexões e cautelas, não conseguimos ultrapassar a 

esfera do “Eu”. . .  

 

     Após horas de inquietações, totalmente vencido e convencido da complexidade desse tema, pude 

apenas compreender o amor como um eterno aprendizado devido à antítese que o envolve, me 



atrevendo a concluir essa matéria com a seguinte afirmação; o amor é tão genérico quanto complexo, 

razão pela qual, poetas, escritores, artistas, educadores, filósofos, cientistas, psicólogos ou loucos 

tornam-se especiais quando dele conseguem dizer alguma coisa, pois, deixam para o mundo a maior 

e melhor de todas as lições.  

Pense a Respeito. . . 

 

• Sugestões para maiores reflexões: 

 

Música 

NEBULOSA DO AMOR  

Interprete: Paralamas do Sucesso 

Disponível no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=qJMd01iguVk 

 

  

                                                  Filme 

       TREM NOTURNO PARA LISBOA (2013) 

       Direção: Bille August 

       EUROPA FILMES;  

 

 

 

 

 

Livro 

A REVOLUÇÃO DO AMOR 

Autor: Luc Ferry,  

Editora, Objetiva 
 

 

 

 

 

 

 

Livro 

A CONSTRUÇÃO AMOROSA DO SABER: O fundamento e a 

finalidade da Pedagogia Simbólica Junguiana 

Autor: Carlos Amadeu Botelho Byington, 

Editora, Religare .M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJMd01iguVk


 

 

 

 

 

 UMA FONTE SEURA SOBRE O PROCESSO DE INDEPEDÊNCIA DO BRASIL  
A História Concisa do Brasil escrita por Boris Fausto 

 
Professor Cláudio Venâncio  

 
     Quando lecionamos a respeito do Processo de Independência do Brasil, seja para o nível 

Fundamental, Médio ou até mesmo Superior, as duas perguntas mais frequentes são: 

 

1. “Professor, por que o Brasil não conseguiu se tornar uma potência mundial após a sua 

independência, uma vez que, o seu território, além de ser um dos mais extensos do continente, 

era repleto de riquezas naturais?” 

 

2. “Professor, a exemplo do surgimento de outros países que o senhor já nos explicou, por que as 

populações fortes, politizadas e aguerridas que existiam no Brasil desse período não 

conseguiram se unir através de um sentimento de unidade nacionalista?” 

 

 

3. A partir desses e outros questionamentos similares, a aula de História promove um verdadeiro 

“divisor de águas”, ou seja, se torna além de aula de História uma aula de distinções. Distinções 

entre mitos e verdades, distinções entre preparo docente e reproduções de conteúdos, 

distinções entre comprometimento e descaso com a própria história, distinções entre 

aprendizado e memorização, distinções entre práticas convencionais e bons docentes e 

principalmente, entre aqueles que a partir desse momento começarão (ou não) a construir uma 

sólida compreensão a respeito de si, do país e do mundo o qual estão inseridos. 

 

     É óbvio que enquanto professores, ou seja, sempre, direcionaremos nossos esforços para todos os 

alunos, bons questionadores ou não, sem exceções, pois, nossa finalidade com relação ao ensino é 

que todos se beneficiem da melhor maneira possível dos conhecimentos produzidos, contudo, a 

exemplo de algumas outras disciplinas, tentamos o tempo todo enfatizar o quão importante é para o 

desenvolvimento do aprendizado de qualquer aluno os questionamentos por eles produzidos durante 

o processamento dos temas trabalhados em aulas. Daí surge à necessidade de se cultivar três das 

principais características que o exercício de nossas práticas docentes, incondicionalmente, devem 

possuir: Lapidar o conteúdo curricular de modo a torna-lo agradável e palatável aos interesses 

daqueles que assistem às aulas; 

 

     Desenvolver a habilidade de relacionar e associar os alunos (física, psicológica, social ou 

culturalmente) ao assunto a ser abordado em aulas; 

 

 

MOMENTO HISTÓRICO  

HISTÓRIA 



E por fim, uma das mais importantes características que 

deve existir dentro da relação ensino-aprendizado: 

Conceder, considerar e pedagogizar constantemente 

qualquer tipo de fala dos alunos em qualquer circunstância 

das aulas.   

     Com relação aos dois questionamentos iniciais, as duas 

atribuições estão diretamente ligadas, porém, envolvem 

questões políticas, econômicas, sociais e culturais que se 

difundiram dentro do território brasileiro desde o momento da 

pós- independência até os dias atuais. Desse modo, 

inúmeras respostas a respeito podem ser elaboradas, 

contanto que envolvam os apontamentos mencionados 

anteriormente.  

 

     Contudo, por coerência, recomendo maiores 

aprofundamentos ao tema, assim, disponibilizo a seguir uma 

segura e confiável síntese acadêmica sobre o assunto.  Leia 

abaixo trechos extraídos da obra História Concisos do Brasil 

de autoria do professor Boris Fausto, Historiador, Cientista 

Político, membro da Academia Brasileira de Ciências e Professor aposentado pela Universidade de 

São Paulo - USP.  Diz Fausto: 

 

     “O Brasil Império teve início em 1822, logo após a Independência, e estendeu-se até 1889, com a 

Proclamação da República”. Ao contrário das antigas colônias espanholas na América, que, após a 

independência, tornaram-se repúblicas, o Brasil seguiu o caminho do Império, isto é, da formação de 

um governo central com um monarca com poderes absolutos. 

 

     Nesse período, o Brasil consolidou-se 

como um império de grandes proporções 

territoriais, o maior da América do Sul, o que 

reforçava a necessidade de consolidar tanto 

as fronteiras como também a unidade 

política interna. Historicamente dividimos o 

Brasil Império em três períodos: Primeiro 

Reinado (1822-1831), Período Regencial 

(1831-1840) e Segundo Reinado (1840-

1889). 

     O Segundo Reinado iniciou-se logo após 

o conturbado Período Regencial. Esse 

período foi marcado por revoltas provinciais. 

De norte a sul do Brasil, as províncias 

pegaram em armas por conta de disputas de poder local, problemas sociais e questões republicanas. 

     Durante o Período Regencial, não havia imperador. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono 

brasileiro em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição 

de 1824 – que foi a primeira Constituição do Brasil e outorgada por Dom Pedro I – dizia que o novo 

imperador só poderia assumir o poder com 18 anos. Enquanto o herdeiro não alcançava a maioridade, 

o Brasil foi governado por regentes. 

 

     As constantes disputas provinciais fizeram com que fosse decretado o Golpe da Maioridade, que 

permitia a coroação de Dom Pedro II mesmo sem atingir a idade mínima exigida pela Constituição. 



Com um imperador coroado, o Poder Moderador poderia ser exercido novamente, garantindo assim a 

ordem interna do Império brasileiro. 

 

     No contexto externo, o mundo era dominado pela Europa, que expandia seus domínios pela Ásia e 

África. O século XIX foi caracterizado pelo neoimperialismo, avanço das novas tecnologias e 

desenvolvimento científico. A segunda fase da Revolução Industrial expandiu a indústria para outras 

nações europeias, como França e Bélgica. Acontecia também as unificações da Alemanha e da Itália, 

que, em pouco tempo, tornaram-se potências europeias. 

 

     Na política, o Segundo Reinado foi marcado pelo retorno do Poder Moderador. Logo após a 

abdicação de Dom Pedro I e na impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono por conta da sua 

pouca idade, o Poder Moderador foi suspenso durante o Período Regencial, pois, de acordo com a 

Constituição de 1824, apenas o imperador poderia exercê-lo. Com o Golpe da Maioridade e a coroação 

de Dom Pedro II, o Poder Moderador voltou a ser exercido até a Proclamação da República em 1889. 

Dessa forma, consolidavam-se a centralização política e o fortalecimento da figura do imperador. 

 

     A independência em 1822 trouxe mais transformações políticas do que sociais e econômicas para 

o Brasil. A economia permaneceu durante o período imperial como agroexportadora, ou seja, 

atendendo às necessidades do mercado europeu. Em meados do século XIX, um produto começou a 

ser exportado de forma mais intensa: o café. 

 

     Plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba (entre as províncias de São Paulo e Rio de 

Janeiro), a exportação do café ocupou espaço na economia brasileira do Segundo Reinado, gerando 

lucros para os cafeicultores. A mão de obra utilizada era a escrava. Com o êxito das lavouras de café, 

aumentou a movimentação de escravos da região Nordeste e das minas de ouro para a região do Vale 

do Paraíba. 

 

     A partir de 1850, o café expandiu-se para a região do Oeste Paulista, tornando-se o maior produtor 

de café do Império. Ao contrário das lavouras do Vale do Paraíba, o café plantado no Oeste Paulista 

contou com a mão de obra imigrante. 

     A sociedade brasileira do Segundo Império passava por transformações. A maioria da população 

ainda vivia no campo, mas as cidades começavam a receber maior número de habitantes. Os donos 

de lavouras de café ganhavam prestígio social e aproximavam-se do imperador, que os agraciava com 

títulos de nobreza. 

 

     A vinda de imigrantes trouxe também mudanças para a sociedade brasileira, como a influência 

cultural e política, aumentando consideravelmente a presença europeia em nosso território. Além 

disso, a chegada do imigrante foi substituindo gradativamente a mão de obra escrava. O Parlamento 

brasileiro, ao longo da segunda metade do século XIX, aprovou leis que proibiam o tráfico negreiro (Lei 

Eusébio de Queiroz) e libertou o escravo recém-nascido (Lei do Ventre Livre). 

Era uma sociedade mais informada. Vários jornais começaram a circular pelo Rio de Janeiro 

informando notícias, mas também disseminando ideias republicanas e abolicionistas. “Porém, ainda 

era uma sociedade herdeira das características coloniais: elitista e escravocrata.” 
Boris Fausto, História Concisa do Brasil. São Paulo, Editora, EDUSP. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 POLÍTICA E EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 
Pesquisas, adaptações e dados relevantes. 

 

Professor Cláudio Venâncio 

 
 

      

     O Surto pandêmico teve início em março de 2020, como um de seus resultados, aproximadamente 

de 48 milhões de estudantes não mais puderam frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 

mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil. Essa medida de prevenção à propagação do 

Coronavírus ainda em curso tem despertado muitas preocupações e discussões por parte dos órgãos 

competentes que se desdobram em tentar reorganizar da maneira mais eficaz e segura à continuidade 

do desenvolvimento, principalmente, da Educação de Base no Brasil. 

 

     A princípio, considera-se a Rede Estadual de Educação 

de São Paulo, a maior do País, onde cerca de 04 milhões 

de estudantes e cerca de 200 mil educadores e 

educadoras se depararam com a necessidade de se 

adaptar rapidamente a novas estruturas de ensino, um 

novo estilo de vida frente à precisão do afastamento social, 

mas também a ensinar (e aprender) dentro de novos 

moldes de educação viabilizada e mediada pelas novas 

tecnologias de comunicação. Com o propósito de garantir 

o ofertamento das aulas e atividades, em mesma medida, 

poder oferecer em tempo real formação aos diversos 

grupos de educadores, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, como providência 

organizou e pôs em funcionamento o Centro de Mídias da Educação de São Paulo. 

 

COTIDIANO POLÍTICO  

POLÍTICA 



      No entanto, ainda que exista e funcione todo um 

suporte a esse fim, a enorme diversidade de 

realidades educacionais, sociais e econômicas 

dentro do Estado torna-se um gigantesco desafio a 

continuidade do trabalho educacional. É visível e 

incontestável que a pandemia trouxera um cenário 

dinâmico, instável e altamente desafiador, e, todo 

tipo de ocorrência e situações irá requerer muita 

paciência, análise e compreensão de maneira 

aprofundada, somente assim, poderemos juntos 

continuar construindo e gerando novos 

conhecimentos e mapear possibilidades, acertos e novas ações para o presente e para o futuro da 

educação. Veja abaixo alguns dados relevantes publicados no Jornal da USP em 12/08/2020 e 

extraídos da pesquisa realizada pelo Doutor Edson Grandisoli, pesquisador colaborador do programa 

Cidades Global do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, sob supervisão do Professor Doutor 

Pedro Roberto Jacobi (IEE e IEA-USP), com colaboração do Doutor Silvio Marchini (Exala-USP) em 

parceria com a Reconectta:  

 

     O objetivo da pesquisa foi, por meio da voz ao ator central do processo educacional, contribuir para 

a estruturação, planejamento e criação de ações e políticas públicas direcionadas à garantia de oferta 

ampla, irrestrita e democrática de uma educação de qualidade para todos, considerando-se momentos 

de emergência ou não. 

 

 Visão geral: 

 

• 76,3% dos respondentes se declaram do gênero feminino, 23,4% do gênero masculino e 0,3% não 

se reconhece em nenhum dos gêneros anteriores. 

 

• Cerca de 70% dos respondentes estão entre 36 e 55 anos de idade. A maior parte dos respondentes 

atua nos ensinos Fundamentais anos finais e Ensino Médio. 

 

 Sobre sentimentos e saúde mental na pandemia: 

 

• Medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia e incerteza são os principais sentimentos 

associados à pandemia (somando 48,1% das respostas). 

 

• Cerca de 53% se consideram muito ou totalmente vulneráveis a contrair o vírus causador da covid-

19. 

 

• Apesar dos desafios trazidos pessoal e profissionalmente pela pandemia, 63% afirmam manter boa 

saúde mental e 72% afirmam não sentir necessidade de apoio especializado. 

 

 Sobre atuação docente e o pós-pandemia: 

 

• Os sentimentos desafio, aprendizado e inovação correspondem a cerca de 30% dos sentimentos 

relacionados ao modelo de educação mediada por tecnologia. No geral, 62% dos sentimentos citados 

foram classificados como positivos quanto ao novo modelo educacional em curso. 

 

• Há predominância da insegurança com relação à atuação nesse novo modelo (cerca de 51% das 

respostas). 



 

• Apesar disso, 7o% dos respondentes afirmam se sentirem aptos a desempenharem suas funções via 

educação mediada por tecnologia. 

 

• Cerca de 68% avaliam se sentirem apoiados pelos processos formativos em curso. 

 

• Apesar do quadro positivo relacionado à aptidão e apoio formativo, 85% dos respondentes têm a 

percepção de que os estudantes aprendem menos ou muito menos via educação mediada por 

tecnologia. 

 

• Cerca de 80% e 68% afirmam, respectivamente, que sua atuação como docente e a educação em 

sentido mais amplo vão mudar para melhor no período pós-pandemia. 

 

• Apesar dos desafios pessoais e educacionais, o quadro que emergiu da pesquisa mostra um 

cenário mais positivo e otimista que outras pesquisas relacionadas à atuação docente nos tempos de 

pandemia. 

 

Existe, entretanto, uma urgência na revisão e adequação do atual modelo de educação mediada por 

tecnologia por meio de novos formatos que garantam a aprendizagem significativa dos estudantes, 

bem como permitam que essa trajetória educativa seja avaliada de forma assertiva. Tais pontos, 

entretanto, dependem não somente da busca por novos formatos tecnológicos, mas de intensa e 

competente formação dos professores e outros profissionais da educação. Novos e melhorados 

modelos híbridos de ensino (presencial + remoto) deverão ser capazes de garantir o melhor dos dois 

mundos para educadores e estudantes e, uma vez implantados de forma competente, colaborarão 

diretamente na transição para modelos mais remotos em tempos de crise ou não. 

 
Fonte de Pesquisa e Extrações – Jornal da USP, Publicação de 12/ 08 / 2020. 
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Vidas secas acompanha a trajetória da família de Fabiano, 

Sinha Vitória, os dois filhos do casal e a cachorra Baleia na fuga 

do sertão em busca de oportunidades. É o romance em que 

Graciliano alcança o máximo da expressão que vinha buscando 

em sua prosa: o que impulsiona os personagens é a seca, 

áspera e cruel, e paradoxalmente a ligação telúrica, afetiva, que 

expõe naqueles seres em retirada, à procura de meios de 

sobrevivência e um futuro. 

 

VIDAS SECAS 

Autor: Graciliano Ramos,  

Editora Record 

 

 

 

 Esta coletânea traz a seleção especial dos mais célebres 

poemas de Cora Coralina. Organizada por Darcy França 

Denófrio, mestre em Teoria Literária, a obra apresenta-se em 

formato pocket. Simples, muito próxima do gosto do povo, 

fluindo com naturalidade, a poesia de Cora Coralina encontrou 

uma imensa receptividade popular. 
 

OS MELHORES POEMAS CORA CORALINA 

Autor: Darcy França,  

Editora Global 

 

 

 

 

O livro reúne 16 histórias em quadrinhos do personagem 

mais famoso do cartunista e escritor Ziraldo, o Menino 

Maluquinho. O garoto que vive com uma panela na cabeça 

mostra suas habilidades como jogador de futebol e entra em 

campo com toda sua turma para se aventurar no esporte 

preferido dos brasileiros, torcendo, fazendo gols ou dando 

bolas fora sempre com muito humor e espírito esportivo. 

MALUQUINHO POR FUTEBOL 

Autor: Ziraldo,  

Editora Global  .M. 
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Uma singela homenagem de 

toda e Equipe do Colégio 

Mayara Rodrigues 

 

 

 

“Espero que passe um dia muito alegre, que comemore em grande estilo e que este dia, e a vida em geral, lhe 

reservem inúmeras e fantásticas surpresas. Muitas felicidades e muitos anos de vida!” 

- Regina 

 
“Marili, te desejo toda felicidade do mundo, que a cada dia Deus possa te capacitar mais e mais.  

Feliz aniversário, e obrigada por poder fazer parte desta equipe. Beijos!” 

- Letícia 

 
“Marili, desejo a você, muita luz nessa caminhada, paz saúde e prosperidade!!! Gratidão sempre!! 

Felicidades!!” 

- Prof Márcia 

 
“Parabéns madrinha tudo de boa saúde paz amor etc... obrigado por ser essa pessoa com coração de ouro te 
amo!!” 

 - Henrique 

 
“Hoje você inicia uma nova jornada, e nesse momento de alegria por você estar completando mais um ano de 

vida, quero lhe dizer que tenho muito orgulho em ser sua irmã. Feliz aniversário! Te Amo!!!” 

 - Angela 

 



“Que Deus possa continuar iluminando sua vida, mostrando os melhores caminhos e realizando todos os seus 

sonhos! Feliz Aniversário!!!!” 

 - Angélica 

 
“Marili, Feliz Aniversário, desejo a você muitos anos de vida repletos de saúde e realizações. 

 - Franciele Sevilha 

 
“Marili, quero lhe desejar não somente neste dia especial , mas em todos os seus dias de vida tudo o que há de 

melhor, sempre com a proteção divina. Agradeço a deus por ter a oportunidade de conviver com você nestes 

longos anos de aprendizagem.” 

 -  Paula 

 
“Marili, que Deus te abençoe nesse diae que te cubra de bençãos, hoje e sempre! Parabéns!!” 

 - Edna 

 
“Marili, hoje  é um dia muito especial,dia do seu aniversário. Desejo felicidades, amor, paz e saúde.  

Que DEUS conceda todos desejos do seu Coração. Beijos.” 

 -  Mônica de Moraes 

 
“Parabéns, felicidades e que nesse novo ciclo realize muitas conquistas..” 

 -  Prô Débora Bôa 

 
“Já são alguns anos de convivência entre a gente e eu sou muito grata de fazer parte desta equipe... Mas, o que 

eu vim te desejar, nesse dia tão especial, é que sua vida seja repleta de bençãos. Te desejo tudo o que há de 

melhor, belo e bom...  

Parabéns!!! Um beijo!!!” 

 -  Lidiane Saturnino 

 
“Já são alguns anos de convivência entre a gente e eu sou muito grata de fazer parte desta equipe... Mas, o que 

eu vim te desejar, nesse dia tão especial, é que sua vida seja repleta de bençãos. Te desejo tudo o que há de 

melhor, belo e bom...  

Parabéns!!! Um beijo!!!” 

 -  Lidiane Saturnino 

 
“Parabéns a você pelo aniversário! Que este novo ciclo seja repleto de boas surpresas,  cheio de felicidades e 

grandes realizações.” 

 -  Andrea Lopes 

 



“Marili , que seu novo ciclo se inicie cheio de saúde e prosperidade!  Feliz aniversário!!” 

 -  Gabi 

 
“Parabéns!!! Deus Abençoe Grandemente. Beijos 

 -  Laiz 

 

“Receba meus votos de feliz aniversário com seus esforço e talento, que sua vida seja sempre somas de vitórias!” 

-  Sarah 

 

“Marili!!! Que Deus em sua infinita bondade lhe dê tudo de bom que você merece e realize todos seus sonhos, 

que você tenha muita alegria, paz, saúde e felicidade. Parabéns!!!!” 

 -  Jeane 

 

“Feliz aniversário Marili, muitas felicidades e alegrias neste dia especial e que você receba um chuva de bençãos 

em sua vida!  

Aliás gostaria de mencionar alguns pensamentos que de certa forma ambos já conversamos e partilhamos sobre 

alguns assuntos. Vivemos em uma sociedade imediatista, onde tudo é para ontem e que infelizmente muitas 

pessoas só escutam o que lhes convém e que de certa forma possa se beneficiar à respeito disso, aliás que muitas 

vezes as vontades pessoais de algumas pessoas ultrapassam o senso de justiça, só para obter vantagens ou 

privilégios! E observo que você sempre com o seu senso de justiça extremamente apurado intervém para o que 

for correto e justo prevaleça! Esse ano de 2020 é um ano totalmente atípico e que infelizmente entrará para os 

livros por causa desse vírus terrível, mais mesmo com tantas dificuldades estamos nos adaptando e aos poucos 

nos fortalecendo e você principalmente tem demonstrado para todos nós que mesmo com tantas dificuldades 

sairemos vitoriosos! Aliás gostaria de mencionar que você lidera a nossa escola com extrema maestria! 

Parabéns!” 

 -  Prof. Tadeu – Geografia 

 

“Maríli, Virginiana como eu guerreira, determinada, generosa, amiga e tem o dom de cuidar das crianças, gosto 

muito de você e te desejo mais prosperidade ainda em sua vida. 

Grande abraço!!” 

 -  Tati 

 

“Parabéns Marili, desejo a você felicidade e saúde, sou grato em trabalhar com você, vejo a grande profissional 

que você é, pricinpalmente a seriedade , respeito e comprometimento que você tem com a educação. Obrigado 

pelo oportunidade. 

 -  Professor Bruno de Souza Nascimento 

 

 



“Feliz aniversário! Desejo muitas alegrias, paz, saúde ,amor  e tudo  de lindo que existe neste mundo, pois você  

merece Completar mais um ano de vida é  maravilhoso ,mas é  ainda mais quando  a comemoração  é  para uma 

pessoa  tão  querida por todos como você  Marili. Que seu dia seja cheio  de momentos fantásticos  e a sua vida 

repleta de sorrisos e pessoas que amam muito você. 

Parabéns” 

 -  Professora Cristina, que muito te adora! 

 

“Hoje eu estou aqui com o objetivo de pedir a Deus que a guarde e ilumine cada caminho que você escolha 

seguir. Que Ele lhe cubra de bênçãos hoje e sempre, e que a torne cada dia mais feliz. 

Parabéns minha Madrinha, muita paz, muita saúde, muito amor, muitas felicidades! Saiba que você merece 

muito mais do que isso, você merece ser muito feliz. 

Feliz Aniversário! 

- Isadora 

 

“Parabéns Marili por esse dia que Deus escolheu pra trazer a existência de uma pessoa tão especial como você. 

Acredito que Deus certamente lhe concederá todos os seus desejos , pois você está dentro do coração e da 

vontade do Pai em suas atitudes e forma de viver. Felicidades, e muitos anos de vida! Feliz Aniversário Beijo no 

seu coração!” 

- Valdeliz 

 

“Marili, que todos os dias de sua vida sejam preenchidos por muita paz, amor , fé, boas amizades e infinitas 

bençãos. Com carinho!” 

- Prô Elisangela 

 

“Marili, mais um ano se passou, te conheço há 7 anos e em todo esse tempo só passei a te admirar cada vez 

mais, por ser essa mulher batalhadora, honesta e amiga.  Sempre que precisei  me ajudou e me acolheu nos 

momentos difíceis.  Nesse dia tão especial q completa mais um ano de vida te desejo tudo de melhor muita 

saúde,  sucesso, paz e alegrias mil!!” 

- Janis 

 

“É em um momento de crise que se destaca os bons gestores, apesar dos naturais contratempos, é notório a 

competente, responsável e exemplar gestão do nosso querido e maravilhoso Colégio. Parabéns Marili, por 

liderar esse grande feito!” 

- Professor Cláudio Venâncio 

 

“Que o bom Deus te proteja hoje e sempre. 

Parabéns! E Feliz Aniversário!” 

- Aila 



“Parabéns!!! Dona marili ..tudo de maravilhoso na sua vida,que Deus te abençoe muito..e te de muitos anos de 

vida!” 

- Lindaci 

 

“Marili, Espero que este dia seja radiante de alegria. Que seu coração esteja sempre em festa, pois vc é um ser de 

luz, de alma bondosa e generosa! Muita paz, saúde, sucesso, felicidades!” 

- Prof Daniel 

 

“Parabéns, Marili! Muito feliz em fazer parte da sua equipe! Te desejo muita saúde, amor, prosperidade, 

realizações!!” 

- Prof Meire 

 

“Dona Marili hoje é dia de celebrar a sua vida! Que essa nova etapa chegue recheada de muita saúde, 

paz,amor,sabedoria e novas oportunidades para que seus sonhos mais desejados sejam concretizados. Feliz 

aniversário!” 

- Kellen 

 

“Oi, Marili, hoje é o seu dia e é muito especial e eu quero te desejar muitas realizações, muitas energias positivas, 

com muita paz, saúde, sucesso e que Deus c sua luz divina ilumine a cada passo que vc vai dar  na sua vida, 

porque ele te ama e nós também 

FELIZ ANIVERSÁRIO” 

- Carlos – Irmão 

 

“Marli irmã querida  mulher de um coração gigante  fortaleza suporte da família   de um amor sem medida te 

amo. Parabéns!  Feliz aniverssario!” 

- Raul Irmão 

 

“No dia do seu aniversário desejo que o brilho e a luz da felicidade faça parte da sua alma. Que esse novo ciclo 

traga paz, alegrias, esperança e muito sucesso. Que nosso pai maior abençoe seu caminho. Parabéns! 

- Débora Requena 

 

 

 

 

 

 



“Como poderei homenagear você, se todas as formas parecem simples, diante do que você 

merece. Hoje é seu aniversário e eu gostaia que você sentisse algo especial no peito, uma 

vontade de viver, uma alegria incontrolável, uma satisfação por estar completando mais um ano 

de vida, com saúde e paz. 

 

Porque fazer aniversário é sentir nascer uma esperança de dias melhores e você vovó, tem 

contribuído muito para que tenhamos um mundo melhor ou sejamos pessoas melhores. 

Por isso me orgulho tanto, por estar parabenizando esta grande mulher que tu és, batalhadora, 

guerreira, mãe, irmã, mulher, vó, líder, empresária e muitas outras faces se uma mulher 

maravilha. 

 

 Continue acreditando, sonhando, e um dia, tudo será como você quer. Eu estarei ao seu lado, 

aprendendo sobre a vida e parabenizando suas conquistas. 

 

Felliz Aniversário vovó, conte com meu carinho sempre. Estaremos sempre ao seu lado. 

Obrigada por dividir sua vida conosco.! 

Parabéns, Feliz Aniversário!!! 

Te amamos” 

- Enrico - Mayara - Pedro - Daniel 
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