
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

Educação que acolhe, valores que transformam!  

 
 

DESENVOLVENDO HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS  
 

 

     Mozart Neves Ramos, membro Conselho Nacional de Educação (CNE) diz 
que ano letivo não está perdido e destaca outros aprendizados. 
 
Para Mozart Neves Ramos, membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e titular da Cátedra 
Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), 
este não será um ano perdido. Segundo ele, muito além do que aprender português, matemática e 
ciências, os alunos precisam desenvolver competências socioemocionais que são essenciais para 
o aprendizado. 
 
"Muitos estudantes estão desenvolvendo outras aptidões, como a abertura ao novo, criatividade e 
resiliência emocional. Essas habilidades, juntamente com as competências cognitivas, são muito 
importantes. Não só para o ambiente escolar, mas como também para o desenvolvimento pessoal 
e social. Esses jovens que estão passando por isso, daqui para frente, vão encarar desafios de 
forma muito mais segura”, assegura o especialista. 
 
Mozart Neves Ramos destaca também o empenho dos docentes. “Uma das coisas mais bonitas 
que vejo, mesmo neste cenário tão triste, é a capacidade que muitos professores tiveram de se 
reinventar. Assim como ninguém no mundo inteiro, eles não estavam preparados, mas notamos 
esse esforço para transformar as aulas presenciais no ensino remoto”, opina. 
 
Segundo o especialista, o ganho das competências socioemocionais está diretamente ligado com 
a aprendizagem e proficiência escolar. Como exemplo, ele cita o estudo de James Heckman, 
vencedor do Nobel de Economia em 2000. A pesquisa acompanhou alunos da pré-escola e expôs 
a relação do aprendizado de tais habilidade socioemocionais com a desigualdade na vida adulta. 
 
A importância de desenvolver tais habilidades é comentada também por Cecília Motta, presidente 
do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). “Essa é uma maneira do estudante 
aprender também a competências de ajuda ao próximo, se colocar no lugar do outro e ser mais 
humano. Então, são outros aprendizados que entraram, além dos cognitivos”, avalia. 
 
“A gente não pode dizer que o ano está perdido. O que tem estimulado famílias e professores a 
manter um pouco de ânimo é saber que tem que estudar. Estamos fazendo um esforço muito 
grande para continuar e encontrar saídas. Essa é maneira social de ajudar o brasileiro”, ressalta a 
presidente. 
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 “ESSE É O CAMINHO DO MUNDO” 
(Uma homenagem a todos os Professores) 

 
Professor Cláudio Venâncio  

 

 

• THAT’S THE WAY OF THE WORLD - (Inglês) 

• ESTE ES EL CAMINO DEL MUNDO - (Espanhol) 

• C’EST LA VOIE DU MONDE - (Francês) 

• EYI NI ONA TI AGBAYE - (Ioruba) 

• KORE GA SEKAI NO YARIKATADESU - (Japonês) 

• A’PÉ ASÉ KATU - (Tupi – Antigo) 

(Em todas as culturas) 

 

 

  Em toda e qualquer cultura existente, 

seja qual for o grau de compreensão que se 

adquiri do mundo, ele é fornecido por seres pra 

lá de especiais, verdadeiros “compêndios 

humanos” repletos de amor, paciência e 

sabedorias diversas, dispostos a dedicar a 

maior parcela de suas vidas àqueles que após 

estarem dotados de seus ensinamentos, 

transformarão suas trajetórias, ainda que 

longas e árduas, em estradas brandas, 

suavizadas pela “luz do conhecimento”. 

 

Nas sociedades onde verdadeiramente existem cuidados e preocupações com o bem estar da 

natureza e com o desenvolvimento humano, o exercício de suas atividades é visto como algo quase 

que “sagrado”, e a importância de suas funções sociais faz com que se tornem fundamentais 

protagonistas dentro dessas organizações. 

Motivo pelo qual, nessas sociedades são 

bem quistos, respeitados, protegidos e 

ovacionados como “Semideuses”. 

 

O homem, enquanto sujeito propenso ao 

aprendizado ao longo de toda a sua vida, 

desde a infância, passando pela 

adolescência, chegando à fase adulta, 

consegue somente obter êxitos em suas 

pretensões e realizações se em todas 

essas etapas tiver alicerçado suas ações 

em terrenos sólidos ofertados por bons professores. Bem instruído, ao atingir a sabedoria da 

maturidade, volta-se para as novas gerações, delas se faz novamente aprendiz, nesse momento, 

converte a velhice em apenas um detalhe temporal. 

 

PENSANDO A RESPEITO  

FILOSOFIA 



Pouquíssimos indivíduos, em suas atividades 

cotidianas, são capazes de associar em um 

mesmo ato dois elementos, por vezes tão 

antagônicos como o prazer e a 

responsabilidade, ao providenciar ações como 

ler, recitar, explicar, corrigir, ouvir entre outras 

que fazem parte da docência diária, seres 

privilegiados, promove em si, ao outro e a todo 

o universo que os envolve uma espécie de 

êxtase que surge através da magia química 

contida na relação de ensino-aprendizado. 

 

Senhores do tempo, tudo aquilo tangível existente em cada milímetro de espaço, antes de ser 

criado por alguém, partiu de seus ensinamentos, incentivos, estímulos, conselhos e apoio, direta 

ou indiretamente relacionados àqueles períodos que apelidamos formalmente de aulas. Por 

intermédio deles, tudo é dito, tudo é sentido, tudo é vivido, e, por consequência, para melhor, tudo 

se transforma. 

 

 Desde os primeiros rabiscos que se transformam 

em letras, desde os mais simples pontinhos que se 

elevam as mais complexas fórmulas, desde os 

primeiros borrões que se emolduram em lindos 

desenhos e pinturas artísticas, desde os primeiros 

fonemas e signos que se sonorizam em belas 

palavras, desde os primeiros contos, histórias e 

teorias que se convertem nas mais geniais e 

revolucionárias ideias que, graças ao ímpeto de sua 

maestria nos ajudam a garantir a beleza e a 

continuidade da vida. 

Professores, Parabéns! Obrigado por existirem! 

Pense a respeito. . .   

 

• Sugestões para maiores reflexões: 

 

Música 

THAT’S THE WAY OF THE WORLD  

Interprete: Earth, Wind & Fire 

Disponível no YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=BwHa1Z9MXL4 

 

  

 

                                                        

                                                       Filme 

       O Grande Desafio (2007) 

       USA, Direção Denzel Washington,  

       DISTRIBUIÇÃO Califórnia; Harpo Films Prodution; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwHa1Z9MXL4


 

 

 

Livro 

A FORMAÇÃO SOCIAL DA MENTE 

Autor: Lev Semionovich Vygotsky,  

Editora Martins Fontes,  

2010 

 
 

 

 

Livro 

UM MESTRE NA ENCRUZILHADA, Entre o amor e falsa 

disciplina 

Autor: Alexander Sutherland Neill,  

Editora IBRASA,  

1978..M. 

 

 

 

 

 

 

 

 A REVOLUÇÃO DE ANGICOS E O CIDADÃO DO MUNDO 
Uma singela homenagem ao Patrono da Educação Brasileira 

 
Professor Cláudio Venâncio  

 

  

Nada pode ser mais opressivo do que 

privar da educação básica toda uma 

sociedade, impedidos de exercer 

compreensões mínimas dos códigos, 

símbolos e demais ordenamentos que 

regem a vida social, homens são 

submetidos a condições extremas de 

dominação, controle, subserviência e 

como resultado, a sociedade, a qual tais 

homens se encontram inseridos passa a 

ter o seu funcionamento configurado 

pela atrofia econômica, social, política e tecnológica, fortemente sustentada pela desigualdade. 

Um conciso exemplo dessas insurgências desumanas poderia (e ainda pode) claramente ser 

observado nos pequenos e precários munícipios interioranos das regiões Norte e Nordeste do 

Brasil. Rico em recursos e diversidades naturais, o país manteve-se na rota do desenvolvimento 

MOMENTO HISTÓRICO  

HISTÓRIA 



desde meados do século XX, iniciativas governamentais voltaram-se para a industrialização de 

base, urbanização, abertura ao capital estrangeiro e ao mercado internacional, protelados pelas 

grandes corporações e multinacionais que enxergaram um crescimento promissor da economia 

nacional em períodos futuros.  

 

As questões mais pertinentes que se levantaram mediante a essa promessa de progresso foram: 

Socialmente falando, progrediríamos a que preço? Toda a população, sem exceções, seria 

beneficiada pelo progresso eminente? Como se daria a distribuição dos lucros, ganhos e recursos 

promovidos no país após a consolidação desse projeto? Nas décadas que sucederam essas 

projeções de avanço, pesquisadores, cientistas sociais, historiadores, educadores entre outros 

estudiosos empenharam-se em desenvolver exaustivas análises tentando responder com precisão 

essas questões, lamentavelmente, o resultado de seus estudos revelaram a todos nós realidades 

catastróficas contidas em cenários humanos contraditórios ao desenvolvimento prometido. 

 

Dentre esses estudiosos, aqui destacaremos 

a nobreza e o gigantismo intelectual do 

filósofo e educador Pernambucano Paulo 

Reglus Neves Freire (1921-1997), um 

verdadeiro mestre e desbravador em prol da 

redução da desigualdade, desigualdade essa, 

estruturada e disseminada ao longo de toda 

a história do desenvolvimento do Sistema 

Educacional Brasileiro em seu caráter funcionalista, elitista e excludente. Paulo Freire realizou 

uma retratação fidedigna da gênese da desigualdade, ou seja, essa, muito se deve a privação da 

educação, principalmente em regiões e comunidades menos abastadas. 

 

Paulo Freire devotou preocupações com uma necessária mudança no sistema educacional e com a 

eficácia das práticas pedagógicas nele fomentadas. Procurando colaborar com a extinção dessa 

problemática, elaborou uma teoria crítica construtiva de cunho popular, sua criação resultou em 

uma Pedagogia de Caráter Libertário responsável por inserir o oprimido (outrora socialmente 

invisível) na História. Por desenvolver e validar uma das mais eficazes teorias relacionada ao 

conhecimento humano, não apenas de serventia ao contexto nacional, mas difundida em diversos 

países do mundo, a pedagogia freiriana conferiu a Paulo Freire o título literal de CIDADÃO DO 

MUNDO. 

 

Paulo Freire recebeu em vida 30 Títulos de Doutor 

Honoris Causa atribuídos por Universidades e 

Instituições espalhadas pelo mundo todo, In 

Memoriam foi lhe concedido mais 6 Títulos, 

agregando a essa extensa galeria também recebeu 

mais 7 honrarias em âmbito internacional. Sem a 

menor intenção de impor aqui um nacionalismo 

provocativo, apenas para enfatizar o teor dessas 

informações em nossa coluna e para melhor 

entendermos a magnitude dos títulos e honrarias de 

Paulo Freire, façamos uma comparação tosca a 



outros gênios, o físico alemão Albert Einstein, o cientista britânico Stephen Hawking e o tecnólogo, 

empresário e magnata estadunidense Bill Gates, fundador da Microsoft, juntos não somam metade 

das titulações e honrarias freirianas.  

   

Veja abaixo um trecho extraído do Portal UOL AH - Aventuras na História, publicado por André 

Nogueira em 14/10/2019. Uma síntese da extraordinária experiência realizada no Município de 

Angicos- Rio Grande do Norte em 1963, essa ocorrência também ficou conhecida como A 

Revolução de Angicos. Trata-se do histórico momento em que a teoria da educação elaborada por 

Paulo Freire sai dos papéis e se converte em realidade material na prática.      

“Uma das maiores realizações de 

Freire no Brasil ocorreu em 1963, 

quando o pensador comandou uma 

equipe de professores que criaram 

uma escola de alfabetização, numa 

pequena cidade do sertão do Rio 

Grande do Norte, chamada Angicos. 

  

Povoado bastante desconhecido, 

pobre e com alta taxa de 

trabalhadores analfabetos, Angicos 

passou por um processo que entrou para a História como revolução. Na mão de Freire, 300 adultos, 

moradores da cidade foram alfabetizados em 40 horas de estudo. O objetivo não era criar 

simplesmente leitores, mas estimular o pensamento político e filosófico, a ser usado na vida. 

Também utilizar na geração de novos empregos mais salubres, no ensino dos direitos do cidadão e, 

ainda, render direitos ao voto restrito aos alfabetizados na época. 

 

O resultado em Angicos foi tão bom que inspirou o Plano Nacional de Educação do presidente 

Goulart, mas não foi para frente devido o Golpe de 1964. A agenda freiriana em Angicos foi 

considerada por muitos conservadores como prática subversiva, a ponto de todos os envolvidos 

na escola terem sido perseguidos pelos militares. 

 

A prática pedagógica em Angicos consistia no levantamento de palavras e expressões que faziam 

parte do cotidiano dos trabalhadores potiguares, como tijolo, feijão, jumento, etc. 

 

A partir da linguística das palavras, era possível trabalhar a escrita de maneira palpável (exemplo: 

a partir da sílaba ti, se explana sobre a escrita do t). Enquanto, a partir da prática do uso dessas 

palavras, que normalmente integrava o mundo do trabalho, existiam as aulas de extensão política 

(aula de politização). O trabalho era um aspecto central da educação de Angicos. Os angicanos 

viviam em um ambiente marcado pelas condições deploráveis de trabalho e segurança precária, 

além da desigualdade social e da distância de centros de saúde e transporte. 

 

O trabalho se tronou, como aspecto da vida e como palavra, centro da experiência de Angicos, a 

ponto de muitas atividades envolverem a leitura de artigos da CLT. Por essa “atividade subversiva”, 

Freire foi obrigado a partir ao exílio depois da tomada do poder pelas Forças Armadas em 1964.”.M.            

 

                              Fonte – Portal UOL AH, Aventuras na História, publicado por André Nogueira em 14 de Outubro de 2019 

 



 

 
 
 

 ESTAMOS VOLTANDO, SEREMOS OS MESMOS? 

 

Professor Cláudio Venâncio 

 

 
     As expectativas com relação ao retorno das aulas presenciais têm gerado inúmeras dúvidas por 

parte de todos os agentes envolvidos com as instituições educacionais, muitos desses estão 

promovendo questionamentos em prol do estabelecimento da normalidade, e, algumas das mais 

pertinentes perguntas estão se desenvolvendo em torno das mudanças que inevitavelmente 

ocorrerão a tudo e a todos durante a retomada do processo. 

 

 Obviamente, qualquer instituição séria e responsável deverá priorizar o conjunto que agrega 

o ser humano, ou seja, a saúde, a segurança, o bem estar e a continuidade e manutenção da 

qualidade do ensino. Contudo, transformações comportamentais, tanto nos costumes rotineiros 

quanto nas práticas docente e discente serão notórias. A princípio, o que podemos providenciar 

para exercer práticas assertivas em nosso 

regresso é uma análise cuidadosa das 

experiências já ocorridas em contextos similares. 

 

Até o momento em que as aulas presenciais não 

são uma realidade concreta, e sim um desafio a 

ser projetado, principalmente  para uma 

megalópole superpopulosa como a cidade de São 

Paulo, a experiência vivida por países que 

passaram pela pandemia do Coronavírus antes do 

Brasil deve ser bem observada por todos nós, 

ainda em fase de ajustes. 

COTIDIANO POLÍTICO  

POLÍTICA 



 

Alguns casos específicos, considerados pelos epidemiologistas por seus êxitos internacionais nos 

mostram que os países que deram prioridade a reabertura, em particular as crianças menores, 

obtiveram resultados menos danosos. Esses países também adotaram medidas referentes a um 

controle constante, tais como, a limitação do número de estudantes, o escalonamento flexível de 

horários, distanciamento rígido, atividades  realizadas em espaço aberto e reforço na higienização 

institucional. Podemos perceber nesses países que, as instituições escolares se propuseram a ficar 

menos tempo fechadas, isso em comparação as da cidade de São Paulo. 

 

Com certeza, nossas escolas precisarão 

garantir elementos e medidas básicas de 

segurança sanitária para todos os agentes no 

interior de suas dependências, no entanto, 

sabemos que tais medidas não são tão simples 

de serem cumpridas, devido às dificuldades das 

crianças em manter o distanciamento 

obrigatório. Providências tomadas, nossas 

escolas necessariamente deverão receber 

orientações dos órgãos competentes, recursos 

e equipamentos para assim poder garantir a 

anulação do risco de contágio, e a seguridade 

de todos os regressantes em suas dependências.  

Com relação a ótica pedagógica, a essa cabe  acompanhar e identificar os possíveis atrasos e as 

deficiências apresentadas pelos alunos, procurando ao mesmo tempo fornecer instrumentalidades  

necessárias para que os mesmos retornem, se recuperem e não abandonem a escola, sendo esse 

um fator de grande preocupação momentânea, consequentemente, o nível de aprendizado que 

tinham antes da pandemia, será recuperado durante o desenvolvimento do processo de retomada. 
 

Fonte de Pesquisa e extrações: Portal Change Org Brasil 28/08/2020 editado por Mainary Nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiomayararodrigues.com.br/site/fale-conosco/


 

 

 

 

TERMOGÊNICOS: QUANDO TOMAR? 
 

     

Você quer queimar ainda mais gordura corporal e acha que tomando termogênico ficará 

com a barriga chapada mesmo sem treinar? Vamos entender primeiro como os 

termogênicos funcionam? 

 

Os termogênicos aumentam a 

temperatura interna do corpo que 

é a termogênese. Esta abençoada 

aumenta a circulação e a 

frequência cardíaca promovendo 

uma maior troca entre substâncias 

e nutrientes . 

A atividade física associada a uma 

alimentação equilibrada propicia a 

termogênese, ou seja ela já é um 

termogênico e assim favorece a 

queima de gordura e 

consequentemente o emagrecimento, os termogênicos em cápsulas vão auxiliar  a 

termogênese porém é mais interessante tomá-los em períodos onde a termogênese é 

mais baixa ou seja em períodos no qual você não treina. 

 

Caso você treine pela manhã, tome o seu termogênico a tarde e se você treina a tarde 

ou a noite tome pela manhã, eu não recomendo sua ingestão após as 18horas, porque 

caso você tenha dificuldade para dormir ele pode prejudicar seu sono devido ao aumento 

da circulação e frequência cardíaca e se você apresenta problemas cardíacos, 

respiratórios ou de pressão arterial também não recomendo o uso deles. 

 

Na alimentação encontramos boas fontes de termogênicos como por exemplo: gengibre, 

canela, cacau, pó de guaraná, pimenta vermelha, brócolis, laranja, couve,kiwi, aspargos 

e a laranja, procure incluir alguns deles em sua rotina alimentar por exemplo uma xícara 

de café preto pela manhã, água aromatizada com rodelas de gengibre ou canela com 

banana. 

 

E um alerta! Antes de consumir qualquer termogênico em cápsulas procure um 

profissional de sua confiança para te orientar..M. 

 

 

 

 

DICA DE ALIMENTAÇÃO  

NUTRIÇÃO 
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