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Estive pensando, porque no momento em que nós, professores, 
devíamos estar unidos, muitos se afastaram e não acreditaram 
no poder da nossa união pelo bem maior. Porém, pensando melhor, 
depois do que certo “líder” municipal teve a capacidade de fazer, 
posso até entender. Lembro  que primeiro, uniu professores 
de todas as categorias em um determinado teatro e nos fez 
promessas de mudanças e melhorias, muitos acreditaram,até 
eu. Assim que teve o domínio, nos humilhou, ridicularizou e para 
piorar,antes da segunda vez (na liderança), criou um papel ao 
qual deu o nome de documento, beneficiando toda a categoria. 
Se ganhasse todos os professores seriam valorizados, muitos 
acreditaram de novo e nele apostaram, um ou dois meses depois 
da vitória, simplesmente fez com que aquele “documento”,por ele 
assinado, fosse cancelado e deu lugar a outro documento, o qual 
rebaixou totalmente a categoria. Todos os professores sentiram 
raiva, vergonha,ódio. Muitos pensavam: como fui acreditar nesta 
cobra. Por isso, muitos estão traumatizados com a traição e a 
vergonha de ter tido um líder tão cruel e tem medo de confiar em 
alguém e fazer papelão de novo, compreendo. Mas eu suplico,não 
desistam, sem vocês professores o PCCS nunca chegará onde 

deve. Vamos nos unir e lutar, tentar, lutar, tentar, lutar, tentar, 
até a vitória e não aceitaremos outra decisão a não ser a nossa 
valorização, agora. Não desistam.Temos que estar  unidos na 
elaboração, nas aprovações, nas votações, etc.Até a vitória, vitória, 
vitória! Acredito no poder de cada um de vocês! 

Andreia Oldemburgo, professora

Quantos milhões ainda há de analfabetos? Precisamos erradicar 
esse número. Abraços, todos pela educação. Amamos nosso Brasil.

Michael Byllow Briddges Brasil

Muito interessante o Jornal Nota 10 Digital.
Ana Luíza Caxambu, Curitiba – PR

Prezados, me perdoem o comentário, mas me permitam.  Acho que há 

uma incongruência entre a marca do Jornal Nota 10 e a chamada de 

capa da edição de fevereiro: Brasil tem quase 4 milhões de crianças 

fora da escola. Deixa a impressão de que esta situação é positiva.

Paulo Sena, professor, Lorena – SP

Correspondência
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A educação a distância tem crescido muito no Brasil. Isso já não 
é novidade, mas ano a ano tem apresentado algumas peculiaridades. 
Desde 1996, quando foi incorporada na Lei de Diretrizes e Bases (Lei n.º 
9.394), a Educação a Distância no país tem tomado proporções muito 
além das expectativas. Os índices de crescimento da EaD estão acima 
dos apontados pelos levantamentos sobre o crescimento econômico 
brasileiro, sendo um dos setores que pressionam para o desenvolvimento 
e para a sinergia da atividade econômica do país. 

Dados do Ministério da Educação (MEC) revelam que um a cada cinco 
novos alunos que pretendem fazer um curso de graduação prefere a 
modalidade a distância. E que de 2000 para 2010, o número de matrículas 
passou de 5.287 para 930.179. Hoje, há 222 instituições credenciadas, 
oferecendo um total de 930 cursos de graduação a distância.

Uma pesquisa divulgada no início de abril de 2011 pelo Centro 
de Estudos sobreTecnologia da Informação e Comunicação (Cetic), 
órgão do Comitê Gestor da Internet no Brasil, investigou, com os 
usuários de internet no país, sua utilização para fins educacionais, 
mais especificamente em cursos a distância. Entre os sete milhões de 
brasileiros usuários, 11% usam a internet para esse fim. 

Educação a Distância avança no Brasil
e chega aos meios rurais

É Notícia

Das mais de 900 mil matrículas, cerca de 100 mil foram 
realizadas pelo setor agrícola, por meio do projeto EaD Senar. Sul 
e o Sudeste, juntos, somam quase 40% do total de matriculados



66

É Notícia

“É a flexibilidade de horários, os custos reduzidos e 
a conveniência que tornam a modalidade cada vez mais 
atrativa”, explica o presidente da Associação Brasileira de 
Educação a Distância (Abed), Fredric Michael Litto.

 Dados do Censo EAD.BR: Relatório Analítico da 
Aprendizagem a Distância no Brasil, publicado em 2011 
pela Abed, revelam que os cursos de EaD evoluíram 
mais do que os presenciais. Em relação a 2008, esses 
cresceram 12,5%, enquanto que os cursos de EaD 
aumentaram 30,5%. Por outro lado, os índices de evasão 
atribuídos aos cursos a distância ainda são altos; 
contudo, o Censo Abed 2009 revelou um índice médio de 
evasão, somados todas as instituições e segmentos, de 
18,5% na EaD. 

Esse índice se mostrou menor que a evasão nos 
cursos superiores, que tiveram 42% de desistência, e, 
nas instituições privadas, que foi de 45%. “O aumento 
da confiança na EaD depende de vários fatores, como a 
qualidade do curso, o desenvolvimento de tecnologias 
de comunicação e informação, a competência dos 
docentes no acompanhamento dos alunos participantes, 
a aprendizagem efetiva dos alunos e sua aceitação pelo 
mercado”, explica o presidente da Abed.

Na área rural tem feito a diferença
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por exemplo, comemora o sucesso da 

educação a distância que está transformando a vida de homens e mulheres do campo. Em 
15 meses, a EaD Senar contabilizou 100 mil alunos de todas as regiões do Brasil, em seus 17 
cursos. Só de Santa Catarina foram quase 6 mil matriculados nesse período, sendo a maioria 
mulheres. A EaD Senar, criada em 2010, leva ao meio rural as facilidades da aprendizagem pela 
internet de forma gratuita.

O relatório de desempenho e satisfação dos programas da EaD Senar, que avaliou o 2.º 
semestre  de 2011, mostra o sucesso dos cursos no meio rural. Com quase 100% de satisfação, 
o índice de conclusão chega a mais de 80% em alguns cursos. A aplicabilidade no dia a dia dos 
alunos chegou a  97% e em pouco mais de um ano já são mais de 100 mil matriculados. “Como 
todos os cursos da EaD Senar são voltados para o homem do campo, esses dados comprovam 
que não há barreiras para quem quer aprender. A EaD é uma grande oportunidade para 
expandir a atualização e capacitação desse público”, destaca Rita Guarezi, diretora do Instituto 

de Estudos Avançados (IEA), responsável 
pela gestão e monitoramento dos cursos 
oferecidos pela EaD Senar.

Todos os programas e detalhes sobre 
cada um dos cursos estão disponíveis no 
Portal EaD Senar: www.canaldoprodutor.
com.br/eadsenar. O site permite que o 
usuário faça imediatamente o cadastro 
para acesso e também matrícula nos 
cursos de interesse.
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Utilização de ferramentas específicas em sala 
de aula pode promover interatividade, maior 
participação e mais interesse dos alunos sobre os 
conteúdos 

O uso da tecnologia voltada para a educação já é uma 
realidade em muitas instituições. Soluções mobile, online e 
ferramentas de análise de dados, permitem aos professores a 
possibilidade de traçarem o perfil dos estudantes e descobrir a 
melhor maneira de utilizar recursos digitais em sala de aula. 

No entanto, a metodologia ainda precisa evoluir muito 
no Brasil para chegar ao nível de países europeus e norte-
americanos. No dia 6 de março, foi realizado em Curitiba o 
“Blackboard Day”, evento com o objetivo de apresentar aos 
profissionais ligados à educação as soluções que podem inovar 
a maneira de conduzir o ensino.

Bruno Weiblen, gerente geral da Blackboard Brasil, empresa 
especializada em tecnologia para educação, destaca que a 
metodologia tecnológica começou a ser empregada em sala de 
aula ainda nos anos 90, com o surgimento da internet. O objetivo 
de plataformas que compreendem sistemas de aprendizagem 

Professores aderem à tecnologia
em prol do aprendizado

Tecnologia

em rede é mudar as práticas de ensino. “Rompe-se a barreira do espaço, do 
ensino não estar somente na sala de aula”, explica Bruno. 

Ele destaca também que a modalidade de ensino a distância também é um 
forte vetor neste sentido. “Vemos uma tendência de mix com presencial, online, 
ou híbrido”, afirma. A principal preocupação para o emprego de novas soluções 
é o fato do grande envolvimento dos alunos na tecnologia, por meio de redes 
sociais, interatividade, e outros recursos. 

Bruno Weiblen.

Segundo o gerente, a educação no 
Brasil ainda segue os moldes do século 
XIX. Para obter sucesso, as plataformas 
utilizadas não podem ser fechadas. O 
ideal é que exista bastante mobilidade 
para que a ferramenta seja vantajosa. 

Coordenador do núcleo de tecnologia 
mistas de aprendizagem da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) de São Paulo, professor José 
Francisco de Moraes explica o projeto que 
se trata de um “câmpus virtual”. 



8

Na instituição, ele foi responsável por implantar um ambiente de 
aprendizagem em rede, integrado com todos os outros sistemas 
da ESPM. “Com a ferramenta, os alunos têm acesso à mural de 
avisos, comunicação virtual, comunidades, biblioteca, exercícios 
online, entre outros suportes”, diz Moraes. 

O professor Carlos Fernando de Araújo, diretor do câmpus 
virtual do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, com sede em São 
Paulo, destaca a utilização de disciplinas online nos cursos 
presenciais de graduação. “A tecnologia entra na sala de aula 

Tecnologia

presencial e se expande sem limite de tempo e espaço”, diz 
Araújo. De acordo com ele, a iniciativa de introduzir a tecnologia 
aumenta a autonomia e a disciplina para que o estudante possa 
se organizar. 

A utilização da plataforma também permite estender a relação 
entre alunos e professores para fora da sala de aula. Araújo 
enfatiza ainda a importância de se adaptar à realidade dos jovens 
atuais, totalmente envolvidos com a tecnologia. Esta metodologia 
de aprendizagem garante maior interação, com mais flexibilidade. 

Professor José Francisco de Moraes. Professor Carlos Fernando de Araújo.
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Tecnologia

A professora Dilmeire Sant’Anna Ramos Vosgerau  participa do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade  Católica do Paraná 
(PUC-PR). A profissional tem Doutorado em Educação, concluído em  2005, pelo 
Programa Tecnologias Educacionais, da Université de Montréal, no  Canadá. 
Entre suas áreas de atuação e interesse acadêmico, está a  aprendizagem por 
projetos integrando recursos tecnológicos.

Segundo Dilmeire, a grande maioria das instituições  de ensino superior 
já conta com plataformas virtuais, mas que ainda encontram  resistência 
por parte de professores e alunos. Estes ambientes virtuais são  geralmente 
utilizados como repositório de arquivos. “A situação ideal  seria que todas as 
atividades estivessem no ambiente virtual e servissem para  a interação”, 
destaca a docente. 

Para ela, é preciso disseminar a cultura da  tecnologia em favor da 
aprendizagem em sala de aula, o que não é uma prática  bem desenvolvida 
no ambiente acadêmico. É necessário que o professor estimule  o uso dos 
recursos tecnológicos por parte dos estudantes fora da instituição.  

Em relação à associação da tecnologia para  aprendizagem com as redes 
sociais, Dilmeire avalia que a cultura destas redes  no Brasil é diferente 
da empregada nos país norte-americanos e europeus.  “A cultura praticada 
fora é de rede profissional e acadêmica”,  diz. Ela afirma que por aqui ainda 
existe uma resistência quanto à exposição  do aluno no ambiente virtual da 
instituição e que os jovens brasileiros  utilizam as redes quase que em sua 
totalidade, para entretenimento. 

 A professora considera que a cultura diferenciada de  tecnologia em sala 
de aula em outros países ocorre também porque o cronograma  de muitas 

disciplinas compreende 40 horas semanais em sala de aula 
e outras  15 horas de trabalho fora da escola. “O aluno sabe 
que a aprendizagem  não se limita à sala de aula”, enfatiza. 
Esse fator faz com que o  estudante utilize os recursos 
tecnológicos disponíveis na internet com fins  educacionais, 
para complementar as atividades exercidas no ambiente da  
instituição. 

Para que essa cultura gere resultados no Brasil, Dilmeire  
destaca a necessidade de se começar as mudanças já no 
ensino básico, o que  ainda geralmente não ocorre. Nesse 
caso, ela destaca que a resistência parte  de muitos pais, que 
reclamam de excesso de atividades. 

A professora cita como exemplo de atividade  
complementar que estimula os alunos ao espírito de equipe 
e ao interesse em  utilizar recursos em prol da aprendizagem: o projeto de robótica 
da Escola  Municipal Papa João XXII, de Curitiba. A iniciativa contribui com os 
alunos  para uma maior participação de trabalhos em grupo, e no desenvolvimento 
de  habilidades de comunicação. Estudantes que encontravam dificuldades de  
aprendizagem melhoraram o desempenho na escola. 

Porém, este é um dos  poucos programas deste porte desenvolvidos em escolas 
da rede pública. Mesmo  escolas da rede particular precisam evoluir neste sentido. 
O emprego de  plataformas tecnológicas com mais eficiência na educação no Brasil 
ainda  depende da quebra de alguns costumes culturais, por parte dos docentes e dos  
alunos. Existe a necessidade de disciplinar o aluno para o trabalho neste sentido. 

Especialista analisa mudanças necessárias
para o desenvolvimento da metodologia no país
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Estudo revela desconexão
entre escolas e mercado de trabalho

Um novo estudo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), divulgado neste mês, 
mostra que jovens da América do Sul estão longe 
de desenvolver habilidades interpessoais como a 
responsabilidade, a comunicação e a criatividade. Estas 
qualificações são exigidas pelo mercado de trabalho 
atualmente. 

O estudo “Desconectados – Habilidades, 
Educação e Emprego na América Latina”, realizou 
duas pesquisas. A primeira na Argentina e Chile foi 
constituída de entrevistas com mais de 6.200 jovens 
entre 25 e 30 anos de idade. Uma segunda pesquisa, 
com aproximadamente 1.200 empresas no Chile, 
Argentina e Brasil tratou da demanda por habilidades 
em setores que costumam absorver trabalhadores e 
gressos do ensino secundário.

É Notícia

O resultado indica uma grande defasagem 
entre as habilidades ensinadas nas escolas 
e as que são solicitadas pelo mercado de 
trabalho para jovens que terminam a educação 
secundária nestes países. Esta é a primeira vez 
que pesquisas sobre o tema são realizadas na 
América Latina. O objetivo é medir a importância 
das habilidades cognitivas em relação às 
socioemocionais, e o peso relativo que lhes 
é atribuído pelas empresas no momento da 
contratação de jovens.

De acordo com a conclusão do trabalho 
desenvolvido pelo BID, o sistema educacional 
melhorou em termos de cobertura, mas não em 
qualidade nem em ferramentas que estimulem 
os alunos a concluir seus estudos. 
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É Notícia

O dia 15 de março é uma data especial para a educação. É o Dia da Escola. O dia que representa um 
ambiente que nos deixa saudades, onde fazemos muitos amigos e, principalmente, um lugar que nos torna 
cidadãos, que eleva o conhecimento. Estudantes do Colégio Estadual Professor Guido Straube, localizado no 
bairro Mercês, em Curitiba, falam sobre o que representa a oportunidade de estar na escola.

15 de março, Dia da Escola
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É Notícia

Magda da Cruz, 16 anos, 2.º ano do

Ensino Médio 

“É bem gratificante poder estar na escola. 

Muitas pessoas não têm esta oportunidade 

de estudar, então precisamos aproveitar da 

melhor forma esta chance”.

Letícia Mendes, 16 anos, 3.º ano do Ensino Médio

“É importante estar na escola, fora dela vemos 

tantos casos de violência. E a nossa escola, se 

comparada a outras realidades, dá de 10 a 0. Dá 

pra fazer um bom trabalho aqui”.

Alex Daniel, 17 anos, 2.º ano do Ensino Médio

“A escola é a nossa segunda casa, é a base para a 
sociedade. Podemos conviver em grupo, não tem 
violência, e nos estimula a ficar longe das drogas 
e outros males”.

André Luiz Souza, 16 anos, 2.º ano do Ensino Médio

“Estar na escola gera a perspectiva de ser alguém, de 
se realizar. Apesar de ser uma escola pública, aqui o 
ensino é bem bacana”.

Laércio Gonçalves, 16 anos, 3.º ano do Ensino Médio

“É o primeiro passo para uma carreira que irá surgir 
pela frente. Contamos com uma estrutura boa, 
biblioteca. Eu entrei aqui em 2009 e vi a escola se 
desenvolver, e me desenvolvo com ela”.
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É Notícia
Rafaella Emily Vieira, 17 anos, 4.º ano do Ensino 

Médio Profissionalizante – Técnico em Secretariado

“O ensino técnico amplia novos horizontes, é a 

oportunidade de ter matérias técnicas que no ensino 

regular não tem. Abre a mente e a escola faz com 

que você tenha que se aplicar para ter um futuro de 

sucesso. Buscamos isso, e é o aluno que faz a escola, 

e não a escola que faz o aluno”.

Adriane Sandri, 17 anos, 4.º ano do Ensino Médio Profissionalizante – Técnico em Secretariado

“O técnico vale a pena e as matérias que estudamos fazem com que pensemos em que carreira queremos seguir. É um curso registrado pelo MEC, e que cria uma expectativa para o futuro.

A diretora da escola, professora Rosália de Mello, assumiu o cargo na  
instituição em 2009. De acordo com ela, a escola tem poucos recursos e  
enfrenta muitos desafios com as despesas. Apesar disso, destaca que nos  
últimos anos a escola teve uma boa melhoria em sua estrutura. No entanto,  
para novos investimentos na qualidade de ensino, a escola precisa de mais 
verbas  públicas.

Palavra da Direção
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Jacir J. Venturi

A dissimulação – duas fábulas
O maior fabulista francês, Jean de La Fontaine 

(1621-1695), uma vez inquirido sobre a recorrente 
presença dos animais em seus textos, foi pedagógico 
em sua asserção: “sirvo-me dos animais para instruir 
os homens”.

 As duas fábulas, abaixo descritas, demonstram 
que para sobreviver é preciso estar alerta às armadilhas 
da dissimulação e às artimanhas da astúcia. Um 
oponente conhecido é menos danoso que um amigo 
hipócrita. As pessoas falsas são piores que os inimigos 
ferozes.

A aranha, o gafanhoto e o camaleão

 A aranha, o gafanhoto e o camaleão habitavam o 
aprazível bosque da cidade. Conviviam a uma distância 
razoável, pois, reciprocamente, temiam as artimanhas 
que sempre eram recorrentes.

 A aranha foi a primeira a urdir:

 – Meu caro gafanhoto, sejamos previdentes e 
cuidadosos! O camaleão é o rei dos disfarces, muda de 
cor e a gente nem percebe.

 – É mesmo! – completa o gafanhoto. – Ele fica 
nos troncos das árvores com cara de “boi-sonso” e é só 
passar por perto que ele estica aquela língua imensa 
e... “crau!”.

 – Sim, companheiro, sempre alerta! – continua 
a aranha. –  Eu passo o dia fiando, mas é um olho na 
teia, o outro no camaleão. Você sabe, o seguro morreu 
de velho. Precaução e caldo de galinha não fazem mal 
a ninguém, dizia a minha avó.

 – Belos conselhos, Dona Aranha. Esse camaleão 
é o mestre da desfaçatez, é o rei da dissimulação.

 – Vá por mim! Dificilmente eu me engano! E tem 
mais – disse a aranha sussurrando. – O camaleão tem 
uma armadilha mortal! Chegue mais perto, meu caro 
amigo gafanhoto, que eu lhe contarei.

ensino&educação

Diretor de escola, 
professor da UFPR por 25 
anos e da PUCPR por 11 
anos.

Cidadão Honorário 
de Curitiba. Autor dos 
livros Álgebra Vetorial e 
Geometria Analítica
(9.ª edição) e Cônicas e 
Quádricas (5.ª edição). 

Site: www.
geometriaanalitica.com.br

Contato:
jacirventuri@hotmail.com

(continua na página seguinte)

Palavra do Especialista
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 Ingenuamente, o gafanhoto se aproxima e 
se enrosca todo na teia. Diante da morte certa, fica a 
pensar o quanto foi bobo em confiar na ardilosa aranha.

A rã e o escorpião

 O fogo crepitava feroz e avassalador. Na margem 
do largo rio, que permeava a floresta, encontram-se a 
rã e o escorpião.

 Lépida e faceira, a rã prepara-se para o salto 
nas águas salvadoras. O escorpião – que não sabe 
nadar – aterroriza-se ante a morte certa, ou estorricado 
pelas chamas ou impiedosamente tragado pelas águas 
revoltas.

 Arguto, e num esforço derradeiro, implora o 
escorpião:

A dissimulação – duas fábulas

ensino&educação

– Bela rã, leva-me nas tuas costas na travessia 
do rio!

– Não confio em ti! Teu ferrão é inclemente e 
mortal – responde a rã.

– Jamais tamanha ingratidão. Ademais, se eu te 
picar, morte certa para nós dois.

– É verdade –  pensou candidamente o bondoso 
batráquio. – Então suba!

E lá se foram, irmanados e felizes. No entanto, 
no meio da travessia, a rã é atingida no dorso por uma 
impiedosa ferroada. Entremeando dor e revolta, trava o 
derradeiro diálogo:

– Quanta maldade! – exclama a rã, contorcendo-
se. – Não vês que morreremos os dois?!

– Sim –responde o escorpião. – Mas esta é a 
minha natureza!

Jacir J. Venturi

Palavra do Especialista

Diretor de escola, 
professor da UFPR por 25 
anos e da PUCPR por 11 
anos.

Cidadão Honorário 
de Curitiba. Autor dos 
livros Álgebra Vetorial e 
Geometria Analítica
(9.ª edição) e Cônicas e 
Quádricas (5.ª edição). 

Site: www.
geometriaanalitica.com.br

Contato:
jacirventuri@hotmail.com
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Associação Paranaense de Administradores Escolares - Apade
Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº. 7.527/81

R. Des. Ermelino de Leão, 15, Cjs, 81 e 82 - Fone: (41) 3323.6493
CEP: 80.410-230 - Curitiba / Paraná 

coluna da apadeINFORME PUBLICITÁRIO

No encontro, promovido pela SEED/PR, envolvendo todos os Diretores Gerais 
e  Auxiliares do Paraná, os Chefes e Assessores  de Núcleos Regionais da Educação 
e de outras autoridades, foi  feita a abertura do Curso de Pós-Graduação sobre 
Gestão Escolar. Na ocasião foi distribuído importante documento  sobre o Fundo 
Rotativo e o Documento abaixo transcrito, assinado pelo Governador, Beto Richa 
e pelo Vice-Governador e Secretário da Educação do Estado do Paraná, Flávio 
Arns. O Presidente da APADE, Izaías Ogliari, também presente, ficou satisfeito 
com as importantes propostas assumidas pelas autoridades.

Os principais destaques foram esmiuçados pelas autoridades, na ordem 
como segue:

Pelo Coordenador de Apoio Financeiro à Rede Educacional: Manoel José 
Vicente;

Pela Superintendente de Desenvolvimento Educacional: Jayme Sunie Neto; 
Pela Superintendente de Educação: Meroujy Giacomassi Cavet;
Pelo Diretor Geral da SEED/PR: Jorge Eduardo Wekerlin;
Pelo Vice-Governador e Secretário de Estado da Educação do PR:  Flávio 

Arns;
Pelo Secretário Nacional da Educação Básica do MEC: César Callegari;
Pelo Governador do Paraná: Carlos Alberto Richa.

Governador divulga projeto para a educação paranaense
 No discurso de encerramento, o Governador comunicou que estará 

encaminhando à AL projeto de Lei no sentido de melhorar a Gratificação dos 
Diretores Escolares, momento em que foi aplaudido em pé pelos presentes, 
em sinal de agradecimento pela iniciativa de melhorar a gratificação e pelas 
propostas enfocadas, sendo que as principais constam no Documento 
“Educação – nossa prioridade absoluta”. Segue o documento: 

Secretaria da Educação
Com União, Respeito e Solidariedade, queremos mobilizar todos em torno 

do grande objetivo de transformar a escola do Paraná na melhor do Brasil. 
Essa é a nossa missão, o nosso norte e o espírito que precisamos 

alimentar por meio de nossas ações. 
Para o cumprimento desses objetivos, definimos como metas, que serão 

abordadas como prioritárias, as seguintes iniciativas: 
• Implantar, até o fim da gestão, a educação em período integral em 

quinhentas (500) escolas da Rede Estadual de Ensino, localizadas em 
municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da 
média nacional. 

(continua na página seguinte)
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• Promover alternativas de contraturno escolar em parceria com 
iniciativas da comunidade, ofertando atividades educacionais, 
esportivas e culturais aos alunos da Rede Estadual de Ensino como 
parte integrante do projeto político  pedagógico. 

• Valorizar os Profissionais do Magistério e Trabalhadores em Educação 
por meio de uma política de melhoria de salários, aprimoramento do 
plano de carreira e oferta de condições dignas e adequadas de trabalho, 
além do incentivo à formação continuada e da promoção de concursos 
públicos. 

• Descentralizar e desburocratizar a Gestão da Educação, assegurando à 
direção da escola e à comunidade escolar autonomia, inclusive financeira, 
nas decisões que dizem respeito ao seu cotidiano, confiando-Ihes o poder 
fiscalizatório das ações pertinentes às unidades de ensino. 

• Investir na melhoria da infraestrutura física das escolas, assegurando 
plenas condições aos alunos e professores. Assumir o custeio do 
Transporte Escolar, arcando com os gastos que são de responsabilidade 
do Governo do Estado, e promover estudos que busquem a maximização 
do transporte, otimizando rotas e readequando a rede física. Organizar 
e gerir dos dados da Educação como forma de tornar mais eficientes e 
ágeis as ações para a área, integrando-os às demais áreas do governo. 
Promover a articulação de políticas públicas a favor do aluno e de sua 
família para que a escola seja o ponto de partida para as demais ações 
que envolvem a construção da cidadania. 

• Desenvolver e fortalecer parcerias com as iniciativas da sociedade 
que promovem a formação profissional, com ênfase para a 
profissionalização dos alunos do Ensino Médio, adotando política de 
oferta de bolsa-auxílio. 

• Adotar um sistema permanente de avaliação em todos os níveis e 
modalidades de ensino, incluindo a gestão da Educação e assegurando 
a participação da comunidade. 

• Articular com o Ensino Superior iniciativas de formação inicial e 
continuada para os professores e incentivar e apoiar pesquisas que 
busquem o aprimoramento da Educação. 

• Estabelecer regime de colaboração com os municípios no que se refere à 
Educação Infantil e às séries iniciais do Ensino Fundamental, valorizando 
as etapas que antecedem o ingresso na Rede Estadual como forma de 
assegurar melhor qualidade em todo o processo de aprendizagem. 

• Assegurar o atendimento da pessoa com deficiência nas escolas da 
Rede Estadual de Ensino, promover articulações com as demais áreas 
de governo e com a comunidade e garantir que os alunos das escolas 
especiais estejam incluídos em todos os programas e políticas públicas. 

BETO RICHA 
Governador 

FLÁVIO ARNS
 Vice-governador e Secretário da Educação
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O baixo rendimento na escola, distração e troca de 
fonemas podem ser alguns indícios de problemas auditivos 
em crianças com idade escolar. A principal dificuldade em 
torno disso é a desinformação de pais e professores, o que 
pode impedir a prevenção e a detecção precoce. O problema é 
mais comum do que se imagina e chega a atingir mais de 20% 
das crianças do ensino fundamental, somente em Curitiba. O 
principal agravante é o fato de que 75% dos pais e professores 
destas crianças não sabem da existência do problema. 

A campanha “Aluno que Escuta Bem, Aprende Melhor” 
é uma ação social com o propósito de impedir que esta 
desinformação se torne responsável pelo agravamento de 
doenças que podem ser evitadas. Promovida pelo Centro 
de Pesquisa e Avaliação Auditiva (CPAA), em parceria 
científica com o Programa Infantil Phonak, e com a Clínica de 
Otorrinolaringologia Pediátrica de Curitiba (Copec), a iniciativa 
tem objetivo de educar e coincide com o início do ano letivo. 

Com os ouvidos aguçadosCapa

A campanha “Aluno que Escuta Bem, Aprende 
Melhor”, tem o objetivo de conscientizar pais, 
professores e profissionais da área de saúde 
sobre a importância da avaliação auditiva

A pequena Júlia, de 3 anos, é examinada pela fonoaudióloga Simone Bley.
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Capa

A fonoaudióloga Simone Bley, uma das coordenadoras 
da campanha, destaca a importância da iniciativa e 
da avaliação auditiva para as crianças. “O objetivo 
é explicar aos profissionais como e quando fazer a 
audiometria. As escolas geralmente pedem o exame 
de vista e não o de audição”, diz. Segundo ela, serão 
realizadas palestras nas escolas. Os eventos deverão 
acontecer por intermédio do apoio do Conselho Regional 
de Fonoaudiologia e outras associações voltadas para as 
escolas. 

Simone enfatiza um ponto importante. “A perda leve 
de audição pode ser causada por resfriados constantes, 
dificuldade de respiração, caxumba, meningite, entre 
outras doenças que estão relacionadas”, afirma. A 
fonoaudióloga explica que a dificuldade de ouvir resulta 
no mau desempenho nas escolas, consequente de 
situações que podem ser considerada simples para as 
crianças com audição normal, como acompanhar filmes 
e fazer ditados. 

O presidente do Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe/PR), professor Ademar Batista 
Pereira, afirma que as escolas particulares já realizam este trabalho de prevenção e opina 
sobre a importância da campanha. “Tudo o que for em favor da prevenção e do diagnóstico 
precoce é importante”. 

A jornalista Maria Elisa Telles Emerick costuma levar as filhas para exames periódicos. Há 
alguns dias a pequena Júlia, de 3 anos, foi examinada e estava tudo bem. “Todo início de ano 
costumo levá-las para um exame de rotina, por causa do início das aulas, pois gosto de ter 
certeza de que está tudo bem, pois assim o aprendizado será melhor”, considera. Júlia está no 
primeiro ano do ensino fundamental.
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Atenção e cuidados dos pais

A enfermeira Ângela Maria Forlin, mãe da pequena Maria Luíza, esteve atenta e por meio de um exame de 
audiometria foi detectada uma perda leve de audição, causada por uma infecção, na época em que a menina tinha 
apenas um ano e meio de vida. A detecção ocorreu na idade ideal para que o problema não ocasionasse outras 
consequências. “Foi feita uma cirurgia e inseridos dois tubos para que a infecção não prejudicasse a audição”, 
explica Ângela.

O caso de Maria Luíza foi identificado como otite de repetição e o alerta surgiu a partir de dores 
de ouvido e da infecção, após exame com uma pediatra. “Muitas mães demoram para buscar o 
diagnóstico precoce, o que complica mais o problema”, opina. No ponto de vista de Ângela, a campanha 
é fundamental para que ocorra a percepção e sejam evitados problemas futuros. Ela destaca ainda que 
o acompanhamento pode ser feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A cirurgia de Maria Luíza foi realizada pelo Dr. Lauro João Lobo Alcântara, otorrinolaringologista 
pediatra, que também é coordenador da campanha. Ele destaca que após a triagem auditiva neonatal, 
ou teste da orelhinha, que identifica possíveis problemas de nascença, os pais geralmente não se 
preocupam mais. “Muitas crianças com idade escolar podem ter infecções, como a otite, que pode 
causar déficit auditivo”, diz Dr. Alcântara. 

Ele ressalta que o atraso na linguagem e problemas na percepção de sons são alertas 
importantes. “Nessa fase o cérebro está em desenvolvimento e este problema interfere nisso, e na 
maioria das vezes não é percebido”, diz. “A criança é distraída, aumenta o volume da televisão ou 

precisa se aproximar muito”, exemplifica. 
De acordo com Dr. Alcântara, as escolas particulares procuram fazer a triagem e com a campanha se espera que 

as públicas também tomem a iniciativa. O exame prévio pode encaminhar a criança para a audiometria. “Quando 
todas as escolas tiverem esse trabalho o problema vai diminuir”, garante. O médico afirma ainda que no caso de 
qualquer dúvida, o correto é procurar um especialista. 

de ouvido e da infecção, após exame com uma pediatra. “Muitas mães demoram para buscar o 
diagnóstico precoce, o que complica mais o problema”, opina. No ponto de vista de Ângela, a campanha 
é fundamental para que ocorra a percepção e sejam evitados problemas futuros. Ela destaca ainda que 
o acompanhamento pode ser feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dr. Lauro João Lobo Alcântara.
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Equipamento

A empresa Telex Soluções Auditivas já disponibiliza no Brasil 
o equipamento ‘Amigo’, sistema FM que permite a comunicação 
direta de pais e professores com crianças e jovens que 
apresentam problemas auditivos. A tecnologia, que pode ser 
utilizada em várias situações e lugares, é fundamental dentro 
das salas de aula para ajudar o aluno com deficiência auditiva a 
entender com clareza o conteúdo repassado pelo professor. 

O equipamento é composto por um microfone transmissor 
e um receptor. O professor utiliza o microfone acoplado à roupa 
e a sua voz é transmitida diretamente para o receptor que está 
no aparelho auditivo do ouvinte, no caso o aluno. Esse sistema 
ajuda a cortar qualquer efeito negativo da distância, eco ou ruído 
de fundo, e mantém o sinal da fala original alto e claro, o que 
possibilita um aprendizado normal para a criança.

“A tecnologia tem avançado muito também nessa área e hoje 
temos muitos recursos. Quando não existe a possibilidade de 
cirurgia, o uso de aparelhos de audição e equipamentos como o 
‘Amigo’ resolvem o problema”, diz Marcella Vidal, fonoaudióloga da 
empresa. 

O CPAA é uma instituição formada por otorrinolaringologistas 
pediátricos e fonoaudiólogos com experiência clínica e cirúrgica 
nos principais hospitais de Curitiba. Desde 1998, o grupo já 
estudou e avaliou mais de 700 crianças matriculadas no ensino 
fundamental, portadoras de algum tipo de alteração auditiva leve, 
moderada ou grave. 

As estratégias de campanha da CPAA incluem palestras, 
produção de folder, criação de uma homepage, e apoio da mídia.

A instituição CPAA
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Capa Sobrepeso é outro problema 
enfrentado pelos estudantes

O Paraná é o terceiro estado do Brasil 
em um  indesejado ranking relacionado 
à saúde dos estudantes. Os dados são  
correspondentes a alunos da rede pública 
de ensino e colocam o estado entre os que 
apresentam maior índice de crianças e 
adolescentes com sobrepeso,  atrás apenas 
de Rio Grande do Sul e São Paulo.  

Segundo Dartagnan Pinto  Guedes, 
professor da Universidade do Norte do 
Paraná (Unopar) e  coordenador do projeto 

de Prevenção e Combate à Obesidade Infanto-Juvenil da  
Secretaria do Esporte do Paraná, até o mês de julho deverá 
ser concluído um  relatório completo da amostragem 
inicial dos 14 mil alunos da rede. Guedes  irá coordenar um 
estudo sobre o tema.

A partir deste mês, alunos das escolas públicas do  
Paraná, com idades entre 6 a  18 anos, e que apresentam 
taxas de sobrepeso, participarão da pesquisa.

O  levantamento integra o projeto Prevenção e Controle 
da Obesidade  Infanto-Juvenil, da Secretaria de Estado do 
Esporte. 

Na primeira fase vai atingir 14 mil alunos de 400  
escolas estaduais e municipais, em 96 cidades dos 32 
Núcleos Regionais de  Educação do Paraná. Para esta 
fase inicial serão contratados 16 avaliadores,  divididos 
em quatro equipes, que vão percorrer todas as regiões 
do estado.  Serão 60 dias de trabalho, com visitas aos 
alunos nas escolas e conversas com  professores e 
familiares. 

Mais extensa, a segunda fase, programada para  
começar em 2014, vai apresentar resultados práticos 
e atingirá praticamente  toda a população escolar do 
estado, estimada em 2,1 milhões de alunos. O  objetivo 
final é apresentar subsídios para atuar com as famílias e 
nas  escolas. Além da Secretaria do Esporte, a prevenção 
da obesidade também  envolve as secretarias da 
Educação, Ciência e Tecnologia e Saúde.

em um  indesejado ranking relacionado 
à saúde dos estudantes. Os dados são  
correspondentes a alunos da rede pública 
de ensino e colocam o estado entre os que 
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Para inscrever um empreendimento de economia 
solidária, primeiro é necessário estar inscrito como 
participante no Fórum. A inscrição pode ser feita no 
link http://aptor.com.br/fmept/login/attendee-regis-
tration.php?lang=pt_BR

Após realizar a inscrição, o proponente deve aces-
sar http://aptor.com.br/fmept/login/informando o e-
mail e a senha cadastrados no momento da inscrição, 
e preencher a ficha de inscrição.

Celpe-Bras 2012 inscreve até o 
dia 16

As inscrições para a primeira edição de 2012 do 
Exame para Certificação de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras serão 
encerradas às 23h59 do dia 16 de março (horário de 
Brasília).

Além de se inscrever por meio do link http://cel-
pebras.inep.gov.br/inscricaoCelpeBras/, os candida-
tos devem efetuar o pagamento de taxa, de acordo 
com orientação disponível no posto aplicador esco-
lhido no ato da inscrição. É necessário ainda entre-
gar, até 23 de março, também no posto aplicador 
em que será realizado o Exame, uma cópia de docu-
mento de identificação atual (passaporte, carteira de 
identidade para estrangeiro, ou documento oficial de 
identidade do país onde reside) e o comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição. As provas aconte-
cem em 25, 26 e 27 de abril.

Prêmio Educador Nota 10

A Fundação Victor Civita (FVC) divulga o regula-
mento para participação no Prêmio Victor Civita Edu-
cador Nota 10 em 2012, no site www.premiovc.org.br. 
Para a 15ª. edição do prêmio as inscrições poderão 
ser feitas de 8 de junho a 8 de julho.

O portal do prêmio também oferece vídeos dos 
professores vencedores, orientação dos seleciona-
dores, respostas às dúvidas mais frequentes e quais 
materiais os educadores precisam reunir para enviar 
aos selecionadores, caso sejam solicitados.

Dividido nas categorias Professor Nota 10 e Ges-
tor Nota 10, o Prêmio tem como objetivo identificar, 
valorizar e divulgar experiências educativas de qua-
lidade, planejadas e executadas por professores, di-
retores, coordenadores pedagógicos e orientadores 
educacionais em escolas de ensino regular.

Podem participar professores, orientadores edu-
cacionais, coordenadores pedagógicos e diretores 
das redes públicas e privadas e de escolas comuni-
tárias ou filantrópicas de acesso público, urbanas ou 
rurais, de Educação Infantil e de 1º. ao 9º. ano do En-
sino Fundamental, nas diversas disciplinas, em todo 
o território nacional.
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Agenda

Para selecionar os ganhadores, a Fundação Vic-
tor Civita avaliará a adequação entre os objetivos, as 
ações desenvolvidas e as aprendizagens alcançadas 
pelos alunos. No final do processo de seleção, pre-
miará dez professores na Categoria Professor Nota 
10 e um gestor na Categoria Gestor Nota 10.

 Os dez professores vencedores e o gestor vence-
dor receberão como prêmio R$ 15 mil reais cada um e 
a escola onde o gestor atua receberá R$ 10 mil reais. 
Durante a cerimônia de premiação, um júri indicará o 
professor que será o Educador do Ano de 2012, entre 
os 10 professores premiados, que além do título terá 
direito a um curso de pós-graduação em instituição 
de sua escolha.

Feira de Economia Solidária

Estão abertas as inscrições para a Feira de Eco-
nomia Solidária do II Fórum Mundial de Educação Pro-
fissional e Tecnológica. No espaço, empreendimentos 
do setor poderão comercializar seus produtos. Estão 
disponíveis 50 estandes.

A economia solidária é uma nova alternativa de ge-
ração de trabalho e renda que promove a inclusão so-
cial. Essa forma de produção abrange diversas ativida-
des econômicas e sociais, organizadas sob a forma de 
cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 
autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, 
que realizam atividades de produção de bens, presta-
ção de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio 
justo e consumo solidário.
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Os 10 erros mais comuns na 
educação de crianças – por que 
tudo o que acreditávamos está 
errado
Po Bronson eAshley Merryman • Lua de Papel

Usando uma pioneira combinação de psicologia 
comportamental e neurociência, os premiados 
jornalistas produziram uma inovadora leitura que irá 
mudar a maneira como os pais interagem com seus 
filhos de forma definitiva, demonstrando que, por anos, 
as melhores intenções estavam baseadas em grandes 
equívocos. O livro explora insights lógicos e provocativos 
que terão grande relevância para pais e filhos. O 
resultado surpreende por revisitar alguns conceitos 
amplamente disseminados entre pais e educadores, 
como por exemplo, a importância do elogio, a função da 
mentira e a necessidade de sono.

Os interessados em divulgar seus livros nesta 
página devem entrar em contato com a Redação, pelo 
telefone (41) 3044-6273.

As razões da educação 
profi ssional – Olhar da demanda
Rafael Lucchesi e Marcelo Neri • Senai/FGV

Esta pesquisa avalia os vários percalços existentes desde 
a decisão de fazer, ou não, cursos de educação profissional 
até a sua aceitação, ou não, no mercado de trabalho, 
passando pela possibilidade de desistência do curso no 
meio. O estudo lança luz sobre as razões da educação 
profissional do ponto de vista de pessoas e empresas 
envolvidas. O que explica a baixa adesão nestes cursos? 
Falta de oferta (curso, vaga,etc) ou falta de demanda 
(interesse, renda, etc) nos cursos? Ou ainda naqueles 
que entraram no curso, quantos não concluíram e por que 
abandonaram? E  para os concluintes dos cursos, quantos 
trabalham efetivamente na área dos cursos. Quais são 
as causas do binômio sucesso/insucesso associadas ao 
casamento entre cursos e trabalho?

A fl oresta é nossa
Paulo Munhoz • Signopus

Enquanto Bandeira e seu pai (tamanduás) viajam em 
férias pelas areias do Saara, enquanto Dumontzinho 
(filhote de joão-de-barro) vive um gelado período de 
intercâmbio estudantil no Canadá, Tales e Jairzinho 
(filhotes de jaguar e quati) passam suas férias curtindo o 
que a VILA DOS BRICHOS tem de melhor: a sua FLORESTA. 
Mas, energias ruins começam a pairar sobre todos. 
Inescrupulosos vilões tentam colocar suas garras sobre 
as riquezas naturais da floresta. Para isso, eles têm a seu 
dispor muito dinheiro, conexões internacionais, armas, 
um péssimo caráter e a cumplicidade de Ratão, o mau 
elemento da Vila.



27



28

U m grupo de pesquisadores, por exemplo, colocou dois grupos de 
crianças para executar uma tarefa de complexidade média, onde 
todos conseguiriam fazer. Durante a atividade, um grupo foi elogiado 

pela sua inteligência e outro pelo esforço, ou seja, pela capacidade de tentar e 
pela persistência. Novamente foi  proposta outra atividade, de complexidade 
semelhante à primeira, e as crianças do grupo que foi elogiado pela Inteligência 
não quiseram fazer a nova atividade, ou seja, não quiseram correr o risco de 
falhar e não serem mais elogiadas pelos adultos. Já o grupo das crianças que 
foram reforçadas por sua tentativa e persistência; todas quiseram fazer a nova 
atividade, afinal, ganhariam o elogio dos adultos se conseguissemou não realizar 
a tarefa. Seriam elogiadas pela tentativa.
Então, os elogios devem ser em relação às atitudes e comportamentos da 
criança, como: “Parabéns, meu filho! Você tentou, tentou e conseguiu!”, “Nossa, 
como você é organizado! Seus brinquedos estão todos guardados!”, “Como você 
é gentil ajudando o seu irmãozinho!”. Esse tipo de elogio, além de reforçar o 
comportamento adequado da criança, mostra o que os pais esperam dela. Quando 
a criança entende o que é esperado dela, a chance de executar determinados 
comportamentos aumenta. Muitos pais, infelizmente, focam a sua educação em 
dizer o que a criança não deve fazer, mas esquecem de falar o que é para ser feito 
e de elogiar quando eles acertam.

Se os pais focarem a sua atenção aos comportamentos inadequados 
dos filhos, apenas falando sobre o que eles estavam fazendo de errado, 
atendência é que os filhos continuem com os comportamentos inadequados, 
a fim de ter atenção dos genitores. Lembre-se que atenção negativa ou 
positiva, continua sendo atenção da mesma maneira.
Dessa forma, é melhor os pais concentrarem sua atenção naquilo que querem 
de melhor para os filhos. Quanto mais a educação for baseada no aspecto 
positivo, mais resultados surgirão. A criança é muito suscetível ao elogio, 
pois através dele, sente-se adequada e mais amada pelos pais. Tudo que as 
crianças querem (e nós adultos também) é sentir que são amadas e aceitas.
Portanto, quando forem educar os filhos, corrijam as atitudes e não a 
criança. Não diga que seu filho é errado, porque na verdade, a atitude é que 
é inadequada. Opte por explicar o que deve ser feito e o porquê deve ser feito 
daquela maneira e elogie a criança, inclusive, pela tentativa 
de mudança.Elogie mais ainda quando ela alcançar o 
resultado esperado.

Elogio é bom e faz bem

Jéssica Fogaça*

(*) Jéssica Fogaça é psicóloga Comportamental, 

Especializada em Clínica Analítico-Comportamental Infantil 

pelo Núcleo Paradigma deAnálise do Comportamento.

Opinião
Se você costuma elogiar as atitudes positivas de seus filhos, parabéns! Você está no 
caminho certo. É isso mesmo! As crianças aprendem muito mais através de elogios
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Negociações avançam e greve dos 
professores pode ser suspensa

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) 
divulgou neste dia 14 um balanço sobre o dia de paralisação dos professores 
da rede municipal de ensino. Os professores realizaram concentração na Praça 
Santos Andrade pela manhã e seguiram em uma grande caminhada até a sede 
da prefeitura, no Centro Cívico.

Logo após o almoço, foi realizada uma reunião com a prefeitura, pré-
agendada por meio de ofício, para discussão da pauta de reivindicações.

Segundo o Sismmac, a administração municipal manifestou disposição de 
negociar propostas alternativas dentro do limite do orçamento. Representantes 
do Sismmac e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba 
(Sismuc) propõem suspender a greve se a prefeitura se comprometer a avançar 
na proposta de incorporação do Programa de Produtividade e Qualidade (PPQ) ao 
salário inicial ainda em 2012.

Para que isso ocorra, a prefeitura deverá abrir uma comissão de estudos que 
conte com a presença das Secretarias de Educação e de Recursos Humanos e com 
prazo máximo para apresentação de uma resposta até a próxima quarta-feira (21).

O Sismmac destaca ainda a conquista de um primeiro compromisso concreto 
em relação ao cumprimento da hora-atividade em 2012. A entidade afirmou 
também que a prefeitura se compromete a contratar todos os professores 
aprovados no concurso de março, para suprir a demanda.

Caso o número de aprovados não seja suficiente, a prefeitura se compromete 

É Notícia

ainda a utilizar verbas do concurso para abrir vagas de regime temporário 
que atendam provisoriamente a demanda até a realização de um novo 
concurso.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de 
Educação de Curitiba, 77 das 181 escolas municipais da capital fecharam 
nesta quarta-feira, e mais de 3.400 professores aderiram à paralisação. 
O Sismmac aponta números diferentes. Segundo a entidade, cerca de 80% 
das escolas municipais de Curitiba paralisaram as atividades e mais de 
seis mil professores estiveram na passeata.

Os servidores optaram pela greve no último dia 8 e sustentaram a 
decisão em novas assembleias, na medida em que não ocorreu um acordo 
nas reuniões de negociação com a prefeitura. Irritado com a decisão de 
greve dos professores, o prefeito Luciano Ducci declarou pela manhã que 
se a categoria não aceitar 10% de reajuste e mais o adicional a proposta 
encaminhada à Câmara será retirada e voltará ao patamar inicial.

As principais reivindicações dos professores da rede municipal de 
ensino de Curitiba são o reajuste salarial de20%, melhoria nas condições 
de trabalho e implantação dos 33,33% de hora-atividade. Atualmente, 
o vencimento básico do docente da rede pública do município é de R$ 
1.199,90 para a carga horária de 20 horas semanais, e R$ 2.399,80 para 
40 horas semanais.
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É Notícia

Em reunião realizada na quarta-feira (7), entre o secretário 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Alípio Leal, e 
dirigentes de sindicatos que representam profissionais que 
atuam nas universidades estaduais, o governo prometeu 
apresentar até o dia 20 de março uma proposta de equiparação 
salarial de professores e agentes universitários. 

Também no dia 7 ocorreu uma paralisação que contou 
com a participação de 90% dos docentes de todas as 
universidades estaduais. Segundo informações dos sindicatos, 
aproximadamente oito mil professores pararam suas 
atividades. 

Em fevereiro, o governo informou a impossibilidade do 
aumento de 9,62% em três parcelas, para os anos de 2012, 
2013 e 2014. No entanto, em 11 de novembro do ano passado, 
a Seti confirmou que o reajuste aconteceria desta forma. A 
decisão de voltar atrás indignou a categoria, que promete greve 
no caso do problema não ser solucionado. 

O acordo estabelecido no ano passado supriria a defasagem 
de 31,73%, existente entre os salários dos docentes e dos 
técnicos administrativos de nível superior que trabalham nas 
instituições de ensino superior do estado. 

Governo fará proposta aos professores
universitários até o dia 20

No início deste mês, o governador Beto Richa 
determinou a criação de um grupo de trabalho para definir 
a nova proposta. A equipe é formada por representantes 
das universidades e por técnicos das secretarias 
da Administração, Fazenda, Ciência e Tecnologia, 
Planejamento e Educação, e tem a coordenação do vice-
governador e secretário da educação Flávio Arns.

Segundo Alípio Leal, outras reivindicações das 
universidades, como a reposição do quadro funcional 
e o repasse das verbas de custeio já estão resolvidas. 
Ele afirma ainda que todos os protocolos referentes 
às contratações estão em andamento, e o orçamento 
será recomposto para que as instituições nãosejam 
prejudicadas.

No encontro do dia 7, representantes dos sindicatos 
dos docentes reafirmaram o compromisso de dar 
continuidade às negociações com o governo. Segundo 
cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), o reajuste previsto 
no ano impactaria em uma parcela de 0,5% da receita 
líquida do estado.
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É Notícia

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na 
última semana o valor do piso nacional do magistério 
para 2012: R$ 1.451. Mas apenas em 18 unidades da 
Federação os professores da rede estadual receberão 
na folha de pagamento de março valor igual ou 
superior ao definido pela lei. Levantamento feito 
pela Agência Brasil, com informações repassadas 
pelas secretarias estaduais de Educação, mostra 
que 12 estados já praticavam valores superiores 
ao estipulado para este ano e seis reajustaram a 
remuneração do seu quadro logo depois que o MEC 
anunciou o aumento.

A Lei do Piso foi sancionada em 2008 e determina 
um valor mínimo que deve ser pago aos professores 
da rede pública com formação de nível médio e carga 
horária de 40 horas semanais. Pelas regras, o piso 
deve ser reajustado anualmente a partir de janeiro, 
tendo como critério o crescimento do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb). Entre 2011 e 2012, o índice foi 22% e o 
valor passou de R$ 1.187 para R$ 1.451.

Nove estados ainda não pagam
valor do piso nacional dos professores

Governos estaduais e prefeituras alegam dificuldade 
para pagar o novo piso e 11 ainda não garantem a 
remuneração mínima. No Ceará, o estado pagava o 
valor do piso até 2011, mas, com o reajuste, aguarda 
a aprovação de um projeto de lei pela Assembleia 
Legislativa para aumentar a remuneração dos 
profissionais. Em Alagoas, o piso também era cumprido 
até o ano passado e segundo nota divulgada pela 
Secretaria de Educação, “o desejo do governo é continuar 
pagando”, mas antes será feito “um estudo do impacto 
financeiro da implantação”. A mesma situação se repete 
em Santa Catarina.

O Piauí também pagava o piso até 2011 e, segundo 
a secretaria, deverá começar a cumprir o novo valor a 
partir de maio. O governo do Amapá informou que está 
em negociação com o sindicato da categoria para definir 
como se dará o reajuste para atingir o piso.

O Rio Grande do Sul, a Bahia e o Tocantins não 
têm previsão de quando irão cumprir os R$ 1.451 
determinados para 2012.
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A Secretaria de Educação do Paraná (Seed) informou que 
ainda está fazendo um levantamento sobre o salário dos 
profissionais de nível médio no estado. Segundo a secretaria, 
a maioria dos 83 mil professores do quadro tem nível superior. 
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Públicado Paraná (APP), os professores com nível médio e 
jornada de 40 horas – parâmetro estipulado pela Lei do Piso – 
têm vencimento inicial de R$1.233, portanto, abaixo do valor 
definido para 2012.

“O fato de nove estados ainda não pagarem o piso mostra que 
os gestores públicos ainda não entenderam a importância dessa 
lei para termos uma educação de qualidade no país. É a prova 
de que as leis no Brasil costumam ser esquecidas. Quatro anos 
depois da lei aprovada, o gestor dizer que agora vai fazer um 
estudo orçamentário para ver como pagar é um desrespeito aos 
trabalhadores e ao Estado brasileiro”, criticou o presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 
Roberto Leão. A entidade planeja uma paralisação da categoria 

É Notícia

na próxima semana para cobrar o cumprimento da lei. 
A situação mais crítica é a dos professores da rede estadual 

gaúcha que recebem piso de R$ 791 – o menor do país. De acordo 
com o governo do estado, o problema ocorre porque o vencimento 
básico dos professores ficou “achatado” ao longo dos anos. Para 
“inflar” o salário, a remuneração total é composta por extras, 
como gratificações a abonos. Mas a Lei do Piso determina que o 
valor mínimo se refere ao vencimento inicial e não pode incluir 
na conta esses adicionais. A Justiça do estado determinou que o 
governo pague conforme determina a regra.

A Lei do Piso prevê complementação da União caso o 
município ou estado comprove que não tem capacidade financeira 
para pagar o piso a seus professores. Para isso, precisa atender 
a critérios como, por exemplo, ter um plano de carreira para os 
docentes da rede e investir 25% da arrecadação de tributos em 
educação, como determina a Constituição. De acordo com o MEC, 
nenhum estado entrou com pedido de complementação após o 
reajuste do piso salarial.

A Secretaria de Educação do Paraná (Seed) informou que 
ainda está fazendo um levantamento sobre o salário dos 
profissionais de nível médio no estado. Segundo a secretaria, 
a maioria dos 83 mil professores do quadro tem nível superior. 
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Públicado Paraná (APP), os professores com nível médio e 
jornada de 40 horas – parâmetro estipulado pela Lei do Piso – 
têm vencimento inicial de R$1.233, portanto, abaixo do valor 
definido para 2012.

“O fato de nove estados ainda não pagarem o piso mostra que 
os gestores públicos ainda não entenderam a importância dessa 
lei para termos uma educação de qualidade no país. É a prova 
de que as leis no Brasil costumam ser esquecidas. Quatro anos 
depois da lei aprovada, o gestor dizer que agora vai fazer um 
estudo orçamentário para ver como pagar é um desrespeito aos 
trabalhadores e ao Estado brasileiro”, criticou o presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 
Roberto Leão. A entidade planeja uma paralisação da categoria 

na próxima semana para cobrar o cumprimento da lei. 
A situação mais crítica é a dos professores da rede estadual 

gaúcha que recebem piso de R$ 791 – o menor do país. De acordo 
com o governo do estado, o problema ocorre porque o vencimento 
básico dos professores ficou “achatado” ao longo dos anos. Para 
“inflar” o salário, a remuneração total é composta por extras, 
como gratificações a abonos. Mas a Lei do Piso determina que o 
valor mínimo se refere ao vencimento inicial e não pode incluir 
na conta esses adicionais. A Justiça do estado determinou que o 
governo pague conforme determina a regra.

A Lei do Piso prevê complementação da União caso o 
município ou estado comprove que não tem capacidade financeira 
para pagar o piso a seus professores. Para isso, precisa atender 
a critérios como, por exemplo, ter um plano de carreira para os 
docentes da rede e investir 25% da arrecadação de tributos em 
educação, como determina a Constituição. De acordo com o MEC, 
nenhum estado entrou com pedido de complementação após o 
reajuste do piso salarial.

No Paraná
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Norte
Acre R$ 1.451*
Amapá R$ 1.085
Amazonas R$ 1.905
Pará  R$ 1.451*
Rondônia R$ 2.011
Roraima R$ 2.142
Tocantins R$ 1.329

Nordeste
Alagoas R$ 1.187
Bahia R$ 1.187
Ceará R$ 1.270
Maranhão R$ 1.451*
Paraíba R$ 1.737
Pernambuco R$ 1.451*
Piauí R$ 1.187
Rio Grande do Norte R$ 1.451*
Sergipe R$ 1.451*

Centro-Oeste
Distrito Federal R$ 2.314
Goiás R$ 1.460
MatoGrosso R$ 1.760
Mato Grosso do Sul R$ 1.489

Sudeste
Espírito Santo R$ 1.540
Minas Gerais R$ 2.200***
Rio de Janeiro R$ 1.732
São Paulo R$ 1.894

Sul
Paraná R$ 1.233
Santa Catarina R$ 1.281
Rio Grande do Sul  R$     791

Confira o valor do piso pago em cada 
unidade da Federação

3333

Fonte: secretarias estaduais de Educação

*Reajuste aprovado será pago na próxima folha.
**Valor informado pelo sindicato da categoria no estado.
***O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) informou 
que o estado paga a remuneração global de R$ 1.122,00 e que nesse valor estão incluídas todas 
as gratificações e vantagens pessoais e não apenas o vencimento básico, como deve ser o piso.

É Notícia
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Portaria do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
publicada no dia 15 de fevereiro no Diário Oficial da 
União, confirma o cancelamento do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) previsto para os dias 28 
e 29 de abril. Com isso, este ano, será realizada 
apenas uma edição do Enem, marcada para 3 e 4 de 
novembro.

No ano passado, o Inep havia anunciado que, a 
partir deste ano, haveria duas edições da prova – a 
primeira em abril e a segunda provavelmente em 
outubro. No entanto, os planos foram cancelados.

O ministério solicitou um levantamento à empresa 
que faz a gestão de risco do Enem e a conclusão 
foi que duas edições em 2012 sobrecarregariam a 
estrutura logística do exame. O diagnóstico foi feito 
depois de consulta a todas as entidades envolvidas 
na organização da prova: o consórcio Cespe-
Cesgranrio, os Correios e a gráfica responsável pela 
impressão do material.

É Notícia

O Ministério Público Federal (MPF) no Ceará denunciou 
à Justiça cinco pessoas por participação no vazamento de 
questões do Enem, em 2011. Foram citados na denúncia duas 
representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), órgão responsável pelo Enem; uma 
representante da Fundação Cesgranrio, que preparou e 
aplicou a prova; e dois funcionários do Colégio Christus, de 
Fortaleza, cujos alunos tiveram acesso antecipado a algumas 
questões.

Em outubro de 2011 foi instaurado inquérito policial para 
apurar a autoria do vazamento de questões da prova do 
Enem do ano passado. De acordo com o MPF, foi constatado 
que alunos do Colégio Christus, de Fortaleza, tiveram acesso 
antecipado a 14 questões que constavam do exame. Os itens 
estavam em uma apostila distribuída pela escola semanas 
antes da aplicação do Enem. As questões vazaram da fase de 
pré-testes do exame, da qual a escola participou em outubro 
de 2010.

Edição de abril do Enem cancelada

Denunciados
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Os cursos técnicos de nível médio contarão, este ano, com o reforço de 150 mil vagas 
que serão abertas na modalidade de ensino a distância pela Rede e-TecBrasil. A rede funciona 
em regime de cooperação entre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 
Emprego (Pronatec), os estados e municípios com base em uma plataforma virtual de ensino 
e aprendizagem.

Também serão ofertados cursos de idiomas com o objetivo de qualificar profissionaispara 
os megaeventos esportivos que o país vai promover nos próximos anos, principalmente a 
Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

De acordo com coordernador-geral de Fortalecimento das Redes de Educação Profissional 
e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Marcelo Camilo Pedra, a educação a distância 
permite que o aluno se programe para estudar no momento e pelo tempo que ele quiser, 
devido à flexibilidade de horários.

Em 2011, a expectativa era atender a 50 mil estudantes, porém, mais de 75 mil se 
matricularam nos cursos técnicos oferecidos pela Rede e-Tech. Dos 48 cursos disponíveis, os 
mais procurados foram os de informática, administração e segurança do trabalho.

No total, 33 institutos federais, dois centros federais de educação tecnológica, as escolas 
técnicas ligadas às universidades federais do Rio Grande do Norte, de Santa Maria (RS) e Rural 
de Pernambuco e nove instituições públicas estaduais oferecerão os cursos a distância.

É Notícia

Mais de 150 mil vagas
no ensino técnico a distância

Ciências será incluída
na Prova Brasil

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse no 
dia 29 de fevereiro em audiência pública no Senado, que 
irá incluir a disciplina ciências na Prova Brasil, a principal 
avaliação da educação básica. O exame, aplicado pelo 
Ministério da Educação (MEC) aos alunos do 5.º e 9.º anos 
do ensino fundamental a cada dois anos, até o momento 
mede apenas o desempenho em matemática e português. 

Mercadante não disse se a mudança já valerá 
para a próxima edição da prova, marcada para 2013. O 
exame é um dos principais componentes do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador 
que avalia a qualidade do ensino oferecido por escolas, 
municípios e estados. A última edição foi aplicada em 
2011 e os resultados do Ideb serão divulgados neste ano. 
Todas as redes de ensino e escolas têm metas a serem 
atingidas até 2022, estipuladas em 2007 pelo MEC. 

Com a inclusão de ciências na Prova Brasil, o exame 
fica mais próximo ao Programa Internacional de Avaliação 
(Pisa). O teste internacional é aplicado pela Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) em mais de 60 países e mede as habilidades dos 
alunos em linguagens, matemática e ciências. O Brasil 
melhorou seu desempenho no programa de 2000 a 2010, 
mas continua nas últimas posições do ranking.
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Escolas interessadas em participar da oitava edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep) podem se inscrever até 30 de março no site do evento. A competição, 
promovida pelos ministérios da Educação (MEC), da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa),  é destinada a alunos do 6º. ano ao 9º. ano 
do ensino fundamental e para os do ensino médio.

No ano passado, 18,7 milhões de estudantes de 44 mil escolas participaram da olimpíada, que 
é organizada em duas fases. A primeira prova é objetiva e será aplicada no dia 5 de junho. Os alunos 
com os melhores resultados são selecionados para a segunda fase, composta de prova discursiva, 
marcada para o dia 15 de setembro.

Os 400 melhores alunos do ensino fundamental e os 100 melhores do ensino médio 
receberão medalhas de ouro. Os participantes ainda poderão conquistar medalhas de prata e 
bronze, totalizando mais de 4 mil premiações. Também serão concedidas menções honrosas. Os 
medalhistas terão a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, que dá 
direito a uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Já os professores dos alunos premiados receberão tablet se placas de homenagem, de acordo 
com o número de medalhas conquistadas. As escolas com bom desempenho na olimpíada também 
podem ser contempladas com computadores, softwares relacionados ao ensino da matemática, 
impressoras e troféus.

O regulamento está disponível no site www.obmep.org.br.

É Notícia
Olimpíada de Matemática
inscreve até dia 30
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Pouco mais de um mês após o Ministério Público do Trabalho (MPT) expedir uma liminar que pede 
a intervenção judicial da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP-PR) e de sua mantenedora Sociedade 
Civil Educacional Tuiuti Ltda (sede e filiais), a instituição se mobiliza para cumprir o acordo com os 
docentes. A liminar do MPT surgiu após o órgão considerar que houve negligência da UTP em garantir 
direitos básicos de seus empregados, como pagamento de verba de natureza alimentar, e também 
pela dispensa em massa de professores ocorrida no final de 2011, e a falta de pagamento de salários 
desde dezembro. 

Segundo informações da assessoria de imprensa da universidade, todos os prazos estabelecidos 
estão sendo cumpridos, mas ninguém da UTP fala sobre o assunto. Após uma ameaça de greve no 
início do ano letivo, os docentes decidiram em assembleia dar um voto de confiança à UTP, que se 
comprometeu a sanar dívidas antigas. O décimo-terceiro salário dos professores foi pago no início de 
fevereiro. O salário de dezembro dos profissionais também foi acertado no mês passado. A instituição 
também procura pagar, a cada 10 dias, proporcionalmente o salário mensal de cada professor. 

Por outro lado, mesmo com o acordo inicial, a audiência para julgamento da liminar emitida pelo 
MPT deve ocorrer na metade do ano. Segundo a procuradora Margaret Matos de Carvalho, a audiência 
pode ser suspensa se ocorrer um acordo definitivo entre as partes, para a resolução de todas as 
exigências do Ministério Público.  

Entre as irregularidades apontadas pelo MPT no mês passado, estão atraso no pagamento de 
salários, não fornecimento de vale-alimentação e de vale-transporte, atraso no pagamento de férias, 
não recolhimento do FGTS e apropriação indébita de valores descontados a título de contribuições 
previdenciárias, além de rescisões de contratos sem o pagamento de verbas rescisórias.

É Notícia
UTP garante cumprir acordo com os
professores, mas audiência segue marcada
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O Diário Oficial da União publica nesta quinta-feira, 15, portaria normativa do gabinete 
do ministro da Educação dispondo sobre a realização do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade), em 2012. O documento refere-se aos concluintes dos cursos 
de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, design, 
direito, psicologia, relações internacionais, secretário executivo e turismo. Além das 
habilitações em tecnologiadas áreas de gestão comercial, gestão de recursos humanos, 
gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais.

Ao regulamentar o Enade deste ano, o ministro Aloizio Mercadante muda a definição 
de estudante concluinte, ou seja, aqueles que devem responder a prova. Agora, além dos 
formandos em 2012, estão obrigados também os estudantes que tenham expectativa de 
conclusão do curso até agosto de2013, assim como aqueles que tiverem concluído, até 
o término das inscrições, mais de 80% da carga horária mínima do currículo do curso da 
instituição de educação superior.

A medida, além de ser mais abrangente, por permitir que estudantes que se formarão 
até agosto do ano seguinte também sejam avaliados, inibe a prática de manipulação dos estudantes 
nos dois últimos semestres. Dessa forma, a avaliação das instituições, que se inicia a partir do exame, 
se torna mais efetiva e conclui com a elaboração dos indicadores e conceitos de avaliação de cada curso 
superior e de cada instituição.

É Notícia MEC amplia número de estudantes
que farão o Enade
Alteração já será aplicada neste ano

do ministro da Educação dispondo sobre a realização do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade), em 2012. O documento refere-se aos concluintes dos cursos 
de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, design, 
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A coluna Aula Extra tem o objetivo 
de  oferecer aos professores 
opções para a realização de 
atividades  complementares com 
seus alunos, fora da sala de aula. 
Nesta oportunidade, estive  no 
Jardim das Sensações, no Jardim 
Botânico. Vale a pena agendar uma 
visita e  levar seus alunos a uma 
experiência que irá enriquecer 
seus conhecimentos  sobre 
diversas espécies de plantas 
e despertar a importância da 
preservação  ambiental. 

Aula Extra

Conforme um dia citou Willian Blake, “quando 
as portas da percepção forem purificadas, o 
homem verá as coisas como elas realmente 
são: infinitas”. É mais ou menos isso que 
acontece em um espaço que faz jus ao nome, 
que leva o visitante à saborosa impressão de 
estar totalmente envolvido pela tranquilidade 
e natureza de um local belo, harmonioso, e 
estrategicamente estruturado para ser um 

Um momento 
para purificar as 

percepções

jardim de sensações. Localizado no interior do famoso Jardim Botânico de Curitiba, 
o Jardim das Sensações foi criado em dezembro de 2008 com o objetivo de 
possibilitar a inclusão social e a cidadania, por meio da utilização de plantas, sons 
e recursos naturais, que sensibilizam o visitante. 

Antes da visita na prática, Ely de Moraes Cunha, chefe de divisão do Jardim 
Botânico, explica que no percurso de 200 metros podemos encontrar plantas com 
diferentes texturas, formas e aromas. O visitante tem a opção de fazer o passeio 
vendado. No caso das escolas, isto é uma regra, exceto se o professor optar pela 
não utilização, ou no caso de crianças muito pequenas.

Ambiente calmo e que envolve 
totalmente o visitante ao natural. Um verdadeiro jardim de sensações.
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Aula Extra

“O objetivo é sensibilizar as pessoas, as 
crianças, sobre as dificuldades do próximo, 
como os desafios dos cegos, cadeirantes”, 
explica Ely. 

 O Jardim das Sensações foi 
cuidadosamente projetado para 
recepcionar todos os públicos. Em média, 
num contexto geral, o local recebe a 
impressionante marca de 30 mil visitantes 
por mês, sendo 50% provenientes 
de escola. Somente em 2011, foram 
267.337 visitas. “O trabalho tem uma 
grande repercussão, com resultados 
positivos”, me diz Ely. O espaço engloba 
conhecimento e cidadania. Os monitores, 

um total de seis, atuam em diferentes períodos, e são acadêmicos de áreas 
relacionadas. 

A lista original tem 70 espécies, entre plantas medicinais, nativas e exóticas, 
com origens de todos os continentes. Atualmente, o percurso conta com 50 
espécies, mas é renovado constantemente. Segundo Ely, a ideia é importante para 
divulgar e incentivar o tema em sala de aula. “Tem que ter teoria, mas a prática é 
muito importante. Tudo o que é vivenciado não é esquecido”, cita ela. 

Oba! Hora do passeio – Vamos à parte prática, viver as sensações do jardim. 
Era uma manhã linda de sexta-feira. O sol brilhava radiante, estava calor e 
muitas pessoas passeavam pelo Botânico. Quem me acompanhou foi um senhor 
atencioso, simpático, e que visivelmente ama o que faz. Não mede esforços para 
me explicar tudo direitinho. Ivo Libânio Cardoso é o chefe do Jardim das Sensações, 
organiza e acompanha o monitoramento das escolas e cuida do local como se 
fosse o jardim de sua casa. Na entrada, uma placa logo orienta os visitantes sobre 
as regras. Um grande painel estampa o histórico do Jardim das Sensações. 

redacao@nota10.com.br  
Visitantes podem conhecer as características das plantas, 
como textura e cheiros. Placa repassa mais informações, 
inclusive em braile, o que permite a inclusão social.

Diversas espécies, de várias 

origens e utilidades podem ser 

conferidas. Espaço permite 

uma verdadeira aula prática de 

botânica, inclusive para alunos 

com deficiência visual. 
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Todas as informações também são contidas em 
braile logo abaixo, no alcance das mãos. Mãos que 
serão de extrema importância na hora de viver o 
ambiente. 

As trilhas são adaptadas com corrimão. As plantas 
são posicionadas em vasos. Em placas constam a 
informação do nome comum da planta, a família 
a que pertence e o país ou continente de origem. 
Tudo também está em braile. Entre as espécies, 
encontramos hortelã, bromélias, babosa, orégano, 
rabo-de-gato e cavalinha, uma planta pré-histórica da 
qual não há registro da origem, entre muitas e muitas 
outras. Sobre a cavalinha, seu Ivo me diz que é ideal 
para produção de chá para problemas nos rins. 

 Seguimos o caminho e seu Ivo me convida a me 
sensibilizar, sentir as plantas. Ali estão para serem 
tocadas, sentidas. Uma textura diferente da outra, 
aromas específicos. É nessas horas que o que 

parece ser tão simples enriquece o corpo e a alma. A parte mais perceptível fica inicialmente ao nosso 
lado esquerdo e na direita diferentes espécies de árvores, como o butiá, aroeira, e outras. 

Vamos em frente. Seu Ivo me chama a atenção para uma mesa bem educativa e com a cara 
do nosso estado. Ali estão produtos da araucária. “É mostrado para as crianças como acontece o 
processo de produção da pinha”, diz Ivo. Cada fase do desenvolvimento, com o ciclo em que isso 
ocorre, está sobreposta e permite uma verdadeira aula sobre o tema. Num espaço seguinte, uma 
bela queda de água, que revela um dos agradáveis sons que nos acompanhava desde o início do 
percurso. 

 Mais uns passos e uma surpresa. Um desafio: não há mais corrimão. Quem está de olhos 
vendados, ou os deficientes visuais, precisam se guiar de forma natural. Seu Ivo me explica como na 
prática. Elevam-se os braços e quem nos guia são os cedrinhos plantados nas extremidades da trilha. 

Contato:
redacao@nota10.com.br  

Rafael Adamowski

Aula Extra

braile logo abaixo, no alcance das mãos. Mãos que 
serão de extrema importância na hora de viver o 
ambiente. 
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Aula Extra Seu Ivo me fez uma proposta: caminhar um  trecho com os olhos 
vendados. Lá vou eu. É uma sensação totalmente diferente.  Tocar as 
plantas e sentir seu aroma sem enxergá-las me leva a perceber por  
alguns instantes o que os deficientes visuais percebem. O tato e o olfato 
se  desenvolvem e o contato faz sentir o que não se pode ver. Algumas 
plantas  mais conhecidas como a cebolinha e o alecrim, podem ser 
facilmente  reconhecidas mesmo sem a visão. Realmente o espaço 
permite a inclusão social  e a sensação da proximidade com o natural, 
seja da maneira que for. As vendas  são descartadas após o uso. 

De olhos vendados não se deixa ver

As visitas monitoradas podem 
ser agendadas  pelo telefone 
(41) 3264-7365. O Jardim das 
Sensações funciona de terça 
a  domingo, das 9h às 17 horas. 
É fechado em dias de chuva. 
Escolas podem organizar  visitas 
com grupos de até 40 alunos. 

Serviço

O visitante tem contato ainda, na sequência, 
com o Palmito de Morretes e, depois, um túnel 
formado por Glicínias. Infelizmente nessa época 
do ano não estão floridas. Conforme explica 
seu Ivo, são “plantas lindas, que produzem um 
perfume diferenciado, que pode ser sentido de 
longe”, diz. 

Em seguida o corrimão e o posicionamento 
das mais diversas plantas ficam do lado direito. 
Ali tem confrei, espada-de-São-Jorge, alfavaca e 
outras. Ah, tem orégano também, uma planta de 

Visitante  fiel

José Gonçalves, advogado nascido em 
Mato Grosso e que há  três anos escolheu 
Curitiba para viver, faz questão de ir sempre 
ao Jardim  das Sensações. “Aqui sinto o 
ambiente das plantas, a renovação das  
coisas boas que vivi. O uso da máscara 
desperta o sentimento do grande valor  que é 
podermos ter a satisfação de ver as cores, a 
paisagem. Vemos como é ter  uma limitação 
e esquecemos a arrogância de achar que 
somos superiores a  alguém. O tato nos faz 
ver um mundo novo, descobrir o inconsciente. 
É natural  querer descobrir”, declara.

origem mediterrânea, muito conhecida por aqui. “Quando 
estou com fome, coloco as mãos nela e o aroma que fica 
me faz pensar: comi uma pizza”, brinca seu Ivo. Ao fim do 
percurso, há no chão uma planta, formada por folhagens, 
batizada de íris-da-praia. A curiosidade em torno dela é que 
a sua flor brota de uma hora para outra, e não dura mais 
que um dia. Seu Ivo me mostra uma foto que tirou com seu 
celular. A flor é linda. Pena que dure tão pouco. Mas isso é a 
natureza. Na saída, uma catraca registra o número exato de 
visitantes. 

Segundo Ivo, vão ao local caravanas de escolas de toda 
a Grande Curitiba e mesmo de outros municípios do estado, 
ou fora dele, como o caso de passeios de alunos vindos de 
Joinville, Blumenau, Itajaí e outras cidades catarinenses. 
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Educação Social

Petrobras concederá
bolsas de estudo

A Petrobras recebeu autorização da Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para investir R$ 320,9 milhões na 
concessão de 5 mil bolsas de estudo, sendo 2.754 
de graduação e 2.246 de doutorado, no âmbito 
do programa Ciência sem Fronteiras, do governo 
federal. Das bolsas de doutorado, 1.901 são para 
a modalidade sanduíche, em que o aluno estuda 
no exterior por 12 meses e retorna ao país para 
completar o curso, e 345 para modalidade plena, 
com duração de até 48 meses.

Os recursos são referentes a 1% da receita 
bruta que a empresa obtém nos campos de grande produção ou de alta 
rentabilidade, segundo estipulado na Cláusula de Investimentos em Pesquisa 
e Desenvolvimento, prevista nos contratos de concessão. 

Unip é 
investigada

O Ministério da Educação (MEC) 
encaminhou pedido de explicações à 
Universidade Paulista (Unip) após receber 
denúncia enviada por outra instituição de 
ensino superior de que haveria irregularidades 
nas notas da Unip no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade).

A prova, aplicada anualmente a 
universitários, avalia a qualidade do ensino 
oferecido por faculdades, centros universitários 
e universidades de todo o país. Os números são 
muito utilizados pelas instituições em material 
publicitário para atrair novos alunos e, em 
caso debaixo desempenho, elas podem sofrer 
punições do MEC, como suspensão de vagas.

De acordo com reportagem publicada dia 2 de março, na versão online do jornal 
O Estado de S. Paulo, a denúncia encaminhada ao Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep) pela instituição de ensino concorrente é que a Unip 
estaria escolhendo apenas os melhores alunos de cada curso para fazer a prova. Assim 
ela melhora a sua nota final.

O MEC confirmou que o caso chegou ao Inep que comunicou o ministro Aloizio 
Mercadante e imediatamente foi enviado ofício à Unip para que sejam prestados 
esclarecimentos. A instituição tem o prazo de dez dias para responder ao ministério.
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Projeto restringe 
cobrança de pós

Educação Social
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As universidades públicas poderão ficar proibidas de cobrar por cursos de pós-
graduação ou mestrados profissionais. É o que prevê o Projeto de Lei 3149/12, do 
deputado Romero Rodrigues (PSDB-PB). O texto obriga que sejam gratuitos todos 
os cursos de pós-graduação e mestrados profissionais oferecidos por instituições 
oficiais. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). 

De olho nas 
criancinhas

Para a sociedade brasileira, o cuidado das 
crianças enquanto os pais estão no trabalho é uma 
responsabilidade que precisa ser dividida entre o 
Estado (42%) e a família (47%). Um estudo feito 
pelo Instituto Patrícia Galvão, divulgado no último 
dia 1.º, avalia como a população brasileira percebe 
a importância das creches e a qualidade desses 
serviços.

Em janeiro e fevereiro, mil pessoas com mais de 
16 anos foram entrevistadas em 70 municípios do 
país. Na Região Sudeste, a maioria dos entrevistados 
(57%) acredita que a responsabilidade pelo cuidado 
das crianças enquanto os pais estão no trabalho 
é de órgãos públicos. Nas regiões Sul e Nordeste, 
a maior parte considera a responsabilidade uma 

atribuição das mães ou da família, com 69% e 62%, respectivamente.
A classe média ascendente, a chamada classe C, também 

responsabiliza mais o Estado do que a família pelo cuidado da criança, 
sobretudo as prefeituras. De acordo com o estudo, trata-se da 
principal classe usuária dos serviços das creches e, portanto, a que 
mais depende desse atendimento.
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para esta coluna 
envie um e-mail para 
helio@nota10.com.br
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Ao comentar a decisão de distribuir tablets para professores do ensino 
médio na rede pública, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse 
dia 1º. que as escolas precisam ficar mais atrativas para os alunos e que 
investir nesse tipo de tecnologia pode ser uma alternativa à evasão escolar.

“A escola tem que ficar mais interessante”, ressaltou, explicando que 
o mercado de trabalho aquecido do país se torna grande atrativo para que 
os jovens deixem a escola. “A geração nova quer essas informações. Não 
dá para a gente ficar só com o quadro-negro do século 17”, completou. Ao 
participar do programa Bom Dia, Ministro, produzido pela EBC Serviços em parceria com a Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República Mercadante lembrou que 320 mil professores já foram qualificados por meio de cursos de formação 
para utilizar o tablet. O próximo curso, segundo ele, deve ter  carga horária de 350 horas.

Escolas devem ficar 
mais atrativas

A presidenta Dilma Rousseff disse dia 12 que mais de 30 mil escolas em todo o país vão ter aula em tempo 
integral ainda em 2012. Segundo ela, o Programa Mais Educação, que oferece atividades em tempo integral 
aos estudantes do 1º. ao 9º. ano, deve beneficiar 5 milhões de estudantes em todo o país – inclusive em 
escolas rurais. Hoje, 2,8 milhões de estudantes do 1º. ao 9º. ano já ficam na escola o dia todo. Eles participam 
de atividades orientadas, que vão desde o acompanhamento das tarefas escolares até a prática de esportes, 
aulas de arte e informática.

E o MEC está com inscrições abertas até o próximo dia 30 para novas adesões das prefeituras ao Mais 
Educação. Ao todo, o governo deve investir R$ 1,4 bilhão este ano no programa. Têm prioridade escolas 
onde estudam beneficiários do Bolsa Família e também as que tiveram baixa avaliação no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Escola em tempo integral
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