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Acesse www.editorapositivo.com.br/enem e assista a aulas 
completas. Seja uma escola conveniada ao Sistema Positivo 
de Ensino e conte com esses benefícios já em 2010.

Entre em contato conosco: 0800 724 4241
convenio@positivo.com.br
editorapositivo.com.br/sistemapositivo

Projeto
ENEM
Positivo.
Sua escola
preparada
para brilhar.
Abra as portas de sua escola para o mais completo 

e inovador sistema de ensino do país. E conte com a estrutura, 

o apoio e a tecnologia do Sistema Positivo de Ensino. 

Sua escola pode oferecer desde já a melhor preparação

para o ENEM. Confi ra:

• Acesso exclusivo ao Portal Positivo para alunos e professores.

• Informações sobre o ENEM por meio do blog exclusivo

   da central de notícia. 

• Entrevistas e orientação sobre as provas.

• Exercícios comentados e resolvidos, 

   disponíveis para download.

• 128 videoaulas em 64 horas gravadas de conteúdo.

• Material de apoio, links, ferramentas multimídia e

  simuladores para aprofundar os temas tratados em sala de aula.

• Provas ofi ciais do ENEM desde 1998 para serem resolvidas. 

• Simulados eletrônicos que oferecem busca

   de questões por conteúdo específi co.  

• Exercícios preparatórios para as provas do ENEM    

   desde o início do Ensino Médio.

• Simulados e provas multidisciplinares impressos 

   para todos os alunos.
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À frente do Sinepe/PR há dois anos, renova-
mos nossos votos para mais uma gestão. Como presiden-
te, agradeço a confiança das 2 mil instituições de ensino 
associadas ao Sindicato que me deram nova oportunidade 
para prosseguir o trabalho que vem sendo realizado. Faz 
parte desse trabalho representar, defender e divulgar as 
ações das instituições de ensino particular em prol do 
Paraná. Destacamos ações que vão além da sala de aula e 
beneficiam toda a sociedade. 

Nesta quarta edição da revista Escada, trazemos um 
pouco deste trabalho que é desenvolvido pelas nossas 
associadas. Projetos de cidadania, a realização da 
I Mostra de Responsabilidade Social da Escola Particu-
lar, sustentabilidade na escola, além de outros assun-
tos de interesse dos pais, responsáveis, alunos e de toda 
a sociedade. Na entrevista principal, o escritor Lau-
rentino Gomes mostra como a história do Brasil não 
é apenas assunto de sala de aula. Autor do best-seller 
1808, ele acaba de lançar o livro 1822 e promete conti-
nuar contando esta saga para todos os interessados em 
nosso país e na nossa própria história.

Boa leitura! 

Ademar Batista Pereira
Presidente

Conselho Diretor gestão 2008/2010 
Diretoria Executiva
Presidente    Ademar Batista Pereira
1º Vice-Presidente   Jacir José Venturi
2º Vice-Presidente   Oriovisto Guimarães
Diretor Administrativo  Ailton R. Dörl
Diretor Econômico/Financeiro  Rosa Maria C. V. de Barros
Diretor de Legislação e Normas  Maria Luiza Xavier Cordeiro
Diretor de Planejamento  José Manoel de Macedo Caron Jr.

Diretoria de Ensino
Diretor de Ensino Superior  José Antonio Karam
Diretor de Ensino Médio/Técnico  Gilberto Vizini Vieira
Diretor de Ensino Fundamental  Esther Cristina Pereira
Diretor de Ensino da Educação Infantil Noely Luiza D. Santos
Diretor de Ensino dos Cursos Livres José Luis Chong
Diretor de Ensino dos Cursos de Idiomas Jaime M. Marinero Vanegas
Diretor de Ensino das Academias  Ana Dayse Cunha Agulham

Conselheiros
1º Conselheiro   Jorge Apóstolos Siarcos
2º Conselheiro   Pedro Roberto Wiens
3º Conselheiro   Raquel Momm de Camargo
4º Conselheiro   Irmão Frederico Unterberger
5º Conselheiro   Paulo Arns da Cunha 
6º Conselheiro   Durval Antunes Filho
7º Conselheiro   Roberto A. Pietrobelli Mongruel
8º Conselheiro   Juliana Toniolo Sandrini 
9º Conselheiro   Renato Ribas Vaz
10º Conselheiro   Magdal J. Frigotto
11º Conselheiro   Vanessa C. Sanches

Conselho Fiscal
Efetivos   Suplentes
Orlando Serbena   Elvis Tadeu Gilioli
Márcia E. Dequech   Edison Luiz Ribeiro
Henrique Erich Wiens  Ir. Anete Giordani

Delegados Representantes - Fenep
Ademar Batista Pereira
José Manoel de Macedo Caron Jr.

Diretorias regionais
SINEPE/PR - Regional Oeste (Cascavel)
Diretor Presidente   Adilson J. Siqueira 
Diretor de Ensino Superior  Maria Débora Venturin 
Diretor de Ensino da Educação Básica Lauro Daros
    Irmã Mareli A.  Fernandes
Diretor de Ensino da Educação Infantil Ione Plazza Hilgert 
Diretor dos Cursos livres/Idiomas Denise Veronesi Trivelatto

 
SINEPE/PR - Regional Cataratas (Foz do Iguaçu)
Diretor Presidente   Artur Gustavo Rial
Diretor de Ensino Superior  Fouad Mohamad Fakin
Diretor de Ensino da Educação Básica Antonio Neves da Costa 
    e Antonio Krefta
Diretor de Ensino da Educação Infantil Larissa Jardim Zeni
Diretor de Ensino dos Cursos Livres/Idiomas Márcia Nardi e 
    Fabiano de Augustinho
 
SINEPE/PR - Regional Sudoeste (Pato Branco/Francisco Beltrão)
Diretor Presidente   Ivone Maria Pretto Guerra
Diretor de Ensino Superior  Hélio Jair dos Santos
Diretor de Ensino da Educação Básica João Carlos Rossi Donadel
Diretor de Ensino da Educação Infantil Amazilia Roseli 
    de Abreu Pastorello
Diretor de Ensino dos Cursos Livres/Idiomas  Vanessa Pretto Guerra Stefani
 
SINEPE/PR - Regional Campos Gerais (Ponta Grossa)
Diretor Presidente   Osni Mongruel Junior
Diretor de Ensino Superior  Marco Antônio Razouk
Diretor de Ensino da Educação Básica Irmã Edites Bet
Diretor de Ensino da Educação Infantil Maria de Fátima 
    Pacheco Rodrigues
Diretor de Ensino dos Cursos Livres/Idiomas Paul Chaves Watkins

Diretoria da Regional Central
Diretor Presidente   Antonia Eliane Vezzaro
Diretor de Ensino Superior  Salette Silveira Azevedo
Diretor de Ensino da Educação Básica Telma E. A. Leh
Diretor de Ensino da Educação Infantil Cristiane Siqueira de Macedo
Diretor dos Cursos livres/Idiomas Marcos Aurélio Lemos de Mattos
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Revista Escada 
Publicação periódica de caráter informativo com 
circulação dirigida e gratuita. Desenvolvida para o Sinepe/PR.

Editada pela Editora Inventa Ltda - CNPJ 11.870.080/0001-52
Rua Heitor Stockler de França, 356 - 1º andar - Centro Cívico - Curitiba - PR 

Conteúdo    IEME Comunicação 
   www.iemecomunicacao.com.br

Jornalista Responsável    Taís Mainardes DRT/PR 6380

Redação   Marília Bobato, Eduardo Santana, 
   Ana Carolina Bendlin, Carolina Pacheco Simões,  
   Thaisa Carolina, Felipe Gollnick

Projeto gráfico e ilustrações  D-Lab – www.dlab.com.br
Revisão   Adriana Brum

Comercialização  Márcio M. Mocellin e Ana Amaral  

Críticas e sugestões   redacao@iemecomunicacao.com.br 

Comercial   comercial2@iemecomunicacao.com.br 

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores 
e não expressam, necessariamente, a opinião desta revista. 

Conselho editorial  Jaime Marinero, Jacir J. Venturi, 
   José Manoel de Macedo Caron Jr.,
   Márcio M. Mocellin
Aprovação   Ademar Batista Pereira

Tiragem   11 mil exemplares
Impressão e acabamento  Serzegraf
Logística e Distribuição   A&D Comercial

ins.ti.tu.cio.nal
adj

Com a missão de desenvolver e melho-
rar a educação de alunos e professores, 
o Sinepe atua no Paraná desde 1947. Hoje, o Sindicato 
mostra que atingiu a maturidade com um trabalho extenso, 
realizado em prol da educação. 

Mas, ainda há muito a fazer para obter maior representativi-
dade das escolas particulares no estado. Por isso, o Sinepe/
PR realiza periodicamente seminários, palestras e cursos com 
renomados profissionais que levam uma formação contínua 
e de qualidade aos educadores. Também desenvolve e pratica 
responsabilidade social com diversos projetos como o Amo 
Curitiba Ações Voluntárias, que reúne diversas escolas para 
ações conjuntas de voluntariado, e o Planeta Reciclável, que 
visa difundir o conceito de sustentabilidade para alunos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

O Sindicato conta ainda com um qualificado grupo de funcio-
nários e assessorias – nas áreas jurídica, pedagógica, contábil 
e de imprensa – que oferecem serviços em cinco diretorias 
regionais assim denominadas: Sinepe/PR – Regional Oeste 

(Cascavel), Sinepe/PR – Regional Cataratas (Foz do Iguaçu), 
Sinepe/PR – Regional Sudoeste (Pato Branco / FranciscoBel-
trão), Sinepe/PR – Regional Campos Gerais (Ponta Grossa), 
Sinepe-PR – Regional Central (Guarapuava / União da Vitó-
ria), além da sede em Curitiba. 

Mais informações e serviços: www.escolaparticularpr.com.br.

(   ) É dirigida e gratuita.
(   ) São 11 mil exemplares.
(   ) Distribuída em todas as escolas particulares e em pontos   
      comerciais selecionados.
(   ) Está disponível para baixar e visualizar na internet.
(   ) Todas as alternativas estão corretas.

41 3253-0553
comercial2@iemecomunicacao.com.br
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Qual o papel da escola? 
O Sindicato das Escolas Particulares 
do Paraná (Sinepe/PR) acredita que é 
ir além da formação em sala de aula. 
Formar cidadãos preparados para o 
dia a dia e para construir um futuro pro-
missor ultrapassa os limites da escola. 
Por isso, este ano o Sinepe/PR realizou 
a I Mostra de Responsabilidade Social 
da Escola Particular. O evento aconte-
ceu no dia 3 de outubro, no churrasco 
beneficente promovido pelo Pequeno 
Cotolengo, em Curitiba. 

Na ocasião, 16 barracas foram montadas 
com os mais diversos produtos e serviços 
ofertados pelas instituições participan-
tes. Entre elas, escolas particulares – da 
educação infantil ao ensino superior 
–, ONGs e parceiros do Sindicato. “O 
público pode conferir de perto que as 
nossas atividades são voltadas para toda 
a sociedade. Hoje, as escolas apostam na 
cidadania com projetos de bolsas de es-
tudos, trabalhos voluntários, ambientais 
e sociais”, disse o presidente do Sinepe/
PR, Ademar Batista Pereira. 

O público prestigiou exposições de arte, 
apresentação teatral e de coral, além de 
ficar mais informado sobre prevenção de 
doenças, assistência jurídica, recicla-
gem e diversos temas. Os participantes 
também puderam adquirir produtos 
repassados pela Receita Federal com 
renda revertida para as instituições aten-
didas pelo IPCC (Instituto Pró Cidadania 
de Curitiba). Já a Escola de Educação 
Especial Nilza Tartuce comercializou 
produtos de panificação resultantes do 
projeto “Pais e filhos potencializando a 
geração de renda”. Tamanho sucesso e 
retorno do público já garantiram nova 
edição da Mostra em 2011. 

DO BEM

+ Conheça os projetos sociais do Sinepe/PR e também faça 
parte dessa corrente do bem: www.amocuritiba.org.br

- Colégio Nossa Senhora do Rosário
- UNICURITIBA
- Associação das Amigas da Mama
- IPCC (Instituto Pró Cidadania de Curitiba)
- Escola de Educação Especial Nilza Tartuce
- Instituto Wilson Picler (Facinter/Uninter)
- UNIBRASIL
- Grupo Marista (Centro Marista de Defesa da Infância)

- Colégio Internacional de Curitiba
- FACEL - Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras
- Escola Interativa
- FATEC/PR
- INTER AMERICANO
- TUIUTI
- Lar Escola Dr. Leocádio José Correia

T / Marília Bobato
F / Divulgação Sinepe/PR

Confira as instituições participantes da I Mostra de Responsabilidade Social das Escolas Particulares:
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Atuante na área de educação há mais de 20 anos, o presi-
dente do Sinepe/PR, Ademar Batista Pereira, foi reeleito para mais dois anos de 
trabalho a frente do Sindicato, que conta com mais de 2 mil instituições asso-
ciadas. Com especialização em gestão, administração e psicologia do trabalho, o 
presidente apresentou o balanço das ações realizadas na primeira gestão assim 
como a previsão de ações para o próximo biênio durante cerimônia realizada no 
dia 18 de outubro. O jantar de posse do Conselho Diretor da gestão 2010 – 2012 
aconteceu no restaurante Castelo Trevizzo, em Santa Felicidade. Cerca de 150 
pessoas compareceram ao evento, entre associados, representantes do município 
e autoridades. Confira entrevista com o presidente Ademar Batista Pereira:

Revista Escada – O que define uma escola de qualidade?
Ademar - A resposta é bem complexa, pois escola presta um serviço e por isso nem 
sempre temos respostas objetivas. Mas a escola ideal é principalmente a que você se 
identifica, pois vai entregar o seu maior patrimônio para que essa instituição ajude 
a educar – o seu filho. Na escola particular, você encontra a maior diversidade de 
opções e de preços. Basta pesquisar e você vai encontrar uma lhe deixe confortável e 
seguro para desenvolver este processo.

RE – Em setembro, o Sinepe/PR realizou a IV Maratona de Educação Infantil. Qual o 
maior desafio das escolas de educação infantil?
A – Todos os anos fazemos essa maratona e o principal objetivo é ajudar as escolas 
na formação continuada dos seus profissionais. Nesse ano procuramos abordar as 
principais dificuldades que a escola e os professores encontram no seu dia a dia, 
como limites, as crianças na era digital, o controle emocional, as expressões artísticas 
e seus impactos na vida das pessoas.

 Acredito que não temos um maior desafio, mas vários. Precisamos de mais escolas, 
de maior valorização social da escola, precisamos de maior entendimento do poder 
público de que fazemos um trabalho social e, portanto, não precisaríamos pagar 
tanto imposto. Hoje as escolas pagam mais impostos que uma lanchonete ou uma 
boate. Precisamos investir mais na formação de professores, precisamos especial-
mente que a sociedade olhe para a escola particular como um agente de transforma-
ção social e não como apenas um negócio.

CONSELHO DIRETOR DO 
SINEPE/PR TOMA POSSE 
PARA GESTÃO 2010-2012 Conselho Diretor gestão 2010/2012

 
Diretoria Executiva
Presidente   Ademar Batista Pereira
1º Vice-Presidente   Jacir José Venturi
2º Vice-Presidente   Oriovisto Guimarães
Diretor Administrativo  Ailton R. Dörl
Diretor Econômico/Financeiro Rosa Maria C. V. de Barros
Diretor de Legislação e Normas Maria Luiza Xavier Cordeiro
Diretor de Planejamento  José Manoel de Macedo Caron Jr.

Diretoria de Ensino
Diretor de Ensino Superior  José Antonio Karam
Diretor de Ensino Médio/Técnico Gilberto Vizini Vieira
Diretor de Ensino Fundamental Esther Cristina Pereira
Diretor de Ensino da Educação Infantil Noely Luiza D. Santos 
Diretor de Ensino dos Cursos Livres José Luis Chong
Diretor de Ensino dos Cursos de Idiomas Jaime M. Marinero Vanegas
Diretor de Ensino das Academias Ana Dayse Cunha Agulham

Conselheiros
1º Conselheiro   Jorge Apóstolos Siarcos
2º Conselheiro   Pedro Roberto Wiens
3º Conselheiro   Raquel Momm de Camargo
4º Conselheiro   Irmão Frederico Unterberger
5º Conselheiro   Paulo Arns da Cunha
6º Conselheiro   Durval Antunes Filho
7º Conselheiro   Roberto A. Pietrobelli Mongruel
8º Conselheiro   Juliana Toniolo Sandrini 
9º Conselheiro   Renato Ribas Vaz
10º Conselheiro   Magdal J. Frigotto
11º Conselheiro   Vanessa C. Sanches 

Conselho Fiscal
Efetivos    Suplentes
Orlando Serbena   Elvis Tadeu Gilioli
Márcia E. Dequech  Edison Luiz Ribeiro
Henrique Erich Wiens  Ir. Anete Giordani

Delegados Representantes - Fenep
Ademar Batista Pereira  
José Manoel de Macedo Caron Jr.

RE – A vida corrida dos pais tem gerado 
reflexões acerca do período que as crian-
ças permanecem na escola. Como os 
educadores encaram esta situação?
A - Atualmente temos muitos “espe-
cialistas” com opiniões diversas, mas o 
fato é que lugar de criança é na escola e 
na minha opinião, em tempo integral. 
É assim na maioria dos países em que a 
educação dá certo. Muitos pais precisam 
trabalhar fora e podem escolher deixar 
seus filhos em casa ou mandar para a 
escola, onde essa criança vai se desenvol-
ver e se relacionar com outras pessoas.

RE - Em relação aos professores e educa-
dores, como tem sido a evolução deles à 
frente dessa nova geração de estudantes?
A - É fato que precisamos nos reinven-
tar todo dia. Mas a maior evolução que 
vimos é a percepção de que os profissio-
nais de educação têm em perceber que 
contribuem para melhorar o mundo, 
especialmente através de cada criança. E 
a maior dificuldade nesse sentido é que 
a sociedade respeita pouco o profissional 
de Educação, especialmente o professor. 
Vamos fazer um paralelo para entender 
melhor. Veja um médico, por exemplo, 
você vai ao médico, espera paciente-
mente para ser atendido, dificilmente 
questiona o diagnóstico ou o remédio 
indicado. Com o professor, achamos que 
ele não sabe, que está errado, questio-
namos tudo. Assim como o médico, os 
professores são formados e sabem como 
ninguém como ensinar uma criança. 
Precisamos confiar mais nos professores.

T / Marília Bobato
F/ Noan Produções
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Muitos pais se perguntam se há 
uma idade certa para que o filho entre na 
pré-escola. Alguns acham que dois anos 
é cedo demais, outros acham que devem 
matricular os pequenos antes. A diretora 
geral da pré-escola Casinha Feliz, Andrea 
Luíza Poltronieri, afirma que não há uma 
idade, mas, sim, um momento certo. E 
quem decide isso são os pais. São eles 
que percebem quando o filho desperta a 
curiosidade em conhecer e compartilhar 
o mundo com outras crianças. No entan-
to, ela acredita que quanto antes, melhor. 
“A pior idade é depois dos 3 anos. A crian-
ça ingressa na escola em desvantagem em 
relação às outras. Enquanto em casa os 
pais ajudam a criança a se vestir e comer, 
as que já estão na pré-escola aprendem a 
fazer isso sozinhas. Além disso, é na esco-
la que ela vai aprender a conviver com os 
amiguinhos, dividir espaço e brinquedos”, 
explica a diretora.

Depois de escolher o momento certo, os 
pais precisam decidir qual a escola ideal. 
Com tantas opções, é preciso ficar atento 
se o que o estabelecimento pesquisado ou 
indicado oferece o que você quer para seu 
filho. Para essa difícil escolha, a estilista 
Evelyn Bittencourt Almeida selecionou 
as quatro escolas mais próximas de sua 
casa, observando alguns requisitos como 
fácil acesso, trânsito calmo, organiza-
ção e limpeza, método educacional e, 
principalmente, baixo número de alunos 
em sala. Quando a pequena Isabelle 

completou um ano e seis meses, começou 
a frequentar a Little Kids, uma escola bi-
língue. “No começo, ficamos na dúvida se 
o fato da professora falar com ela somente 
em inglês iria confundir a cabecinha e até 
mesmo retardar o início da fala”, lembra. 
“Lemos muito a respeito, buscamos nos 
informar e vimos que essa é a melhor 
fase para o aprendizado de duas ou mais 
línguas”, completa a mamãe de primeira 
viagem. Ela afirma, orgulhosa, que Isabel-
le não teve problema em se adaptar. Hoje, 
aos dois anos, a pequena fala português 
muito bem, entende e arrisca algumas 
palavras em inglês.

O neuropediatra Nelson Guerchon 
diz acreditar que as crianças precisam 
aprender a se virar sozinhas o mais cedo 
possível, já que isso influencia na forma-
ção e no futuro delas. “Criança que a mãe 
dá banho, veste, coloca comida na boca 
e escova os dentes, principalmente dos 
três aos seis anos de idade, vão apresentar 
baixa executividade, como entender a 
própria letra, quando adultas”, explica. 
A assessora pedagógica do Sinepe/PR, 
Fátima Chueire Hollanda, concorda. De 
acordo com ela, a criança que começou 
sua educação no ensino infantil terá 
muito mais sucesso no futuro. “A educa-
ção infantil é composta de um conjunto 
de habilidades desenvolvidas para cada 
idade diferente. Se a criança já entra no 
ensino fundamental tendo passado por 
esse aprendizado, é mais fácil para ela 
seguir adiante”, completa.

T / Thaísa Carolina
F/ Divulgação 

Itens obrigatórios que os pais pre-
cisam verificar quando for escolher 
a escola dos seus filhos*: 

• A escola deve ter autorização para 
funcionar. No caso da Educação 
Infantil, a resolução é emitida pela 
Secretaria Municipal de Educação.

• Alvará e autorização da Vigilância 
Sanitária têm de estar em dia. 

• Segurança – verifique como é feita a 
entrada e saída das crianças.

• A escola precisa ter uma proposta 
pedagógica – além de cuidar, a escola 
tem de educar e seguir uma diretriz 
curricular nacional obrigatória. A 
família precisa conhecer e concordar 
com o projeto pedagógico antes de 
matricular a criança. 

• Parquinhos – brinquedos como 
carrossel e escorregador de ferro estão 
proibidos nas escolas. O ideal são os 
de plástico. A areia deve ser revolvida 
e coberta todos os dias.

• Conhecer onde vai ser a sala de aula 
e conversar com os coordenadores 
antes de decidir em qual escola fazer a 
matrícula.

• Número de alunos em sala: de acor-
do com a lei: Maternal – máximo de 
12 crianças por professor. Pré-Escola: 
Máximo de 20 por professor.

*Dicas da assessora pedagógica do Sinepe/PR, Fátima 
Chueire Hollanda 

PRIMEIRA 
ESCOLINHA
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T / Marília Bobato e Carolina Pacheco Simões

O que você quer ser quando crescer? 

Uma pergunta que toda criança escuta desde pequena. Dentre as infinidades de 
profissões, surgem respostas comuns como médico, professor e outras nem tão 
comuns assim, como astronauta ou bombeiro. Mas, será que alguma criança pen-
sa na possibilidade de seguir carreira política ou ser juiz? Com certeza, a resposta 
é quase nenhuma.

Entender essas profissões não é nada fácil. Por isso, alguns órgãos públicos, como a 
Câmara Municipal de Curitiba, estão de portas abertas para que as crianças possam 
vivenciar a realidade política. Mesmo que não queiram seguir essa carreira, é uma 
forma de os estudantes desenvolverem a cidadania e conhecer seus representantes.

O projeto “Cidadão do Futuro”, idealizado pela vereadora Renata Bueno (PPS), come-
mora a 8ª edição. “Ele foi pensado e estruturado a partir de uma problemática: jovens e 
adolescentes são apáticos à política no mundo atual”, explica a vereadora.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Curitiba também oferece aos estudantes 
e professores das instituições privadas de ensino a visitação pública à sua sede e ao 
Fórum de 1º Grau da Justiça do Trabalho. Por lá é possível obter informações sobre 
a função e a história do Tribunal, tramitação processual, estatísticas da Justiça do 
Trabalho e projetos inovadores efetivados pela regional paranaense.

“O objetivo é mostrar ao visitante como 
funciona essa Justiça especializada, com 
explicações simplificadas sobre termos 
e competências, criando um canal de 
fácil acesso às entidades e pessoas que 
buscam conhecer mais a fundo o TRT 
da 9ª Região, instalado em nosso Estado 
em 1976”, conta Jussara Elisa Camargo 
dos Santos, que é responsável pelo 
agendamento das visitas.

Em sinergia com o poder público, as 
escolas fazem a sua parte. No Colégio 
Opet, desde 1973 as crianças têm a 
oportunidade de realizar o exercício da 
cidadania em uma mini-cidade. A ação 
foi criada pelo Instituto Opet Educação 
e Cidadania. No Projeto Cidade Mirim 
é possível trabalhar quatro pólos: Pólo 
Político, Pólo de Serviços, Pólo Cultural 
e Pólo Ambiental. “Aqui temos nossos 
próprios políticos, que são escolhidos 
por eleições. O Pólo Político é composto 
por uma Prefeitura, Câmara de Vereado-
res e Fórum. As crianças votam em seus 
representantes, os quais fazem até pro-
paganda política para a eleição. Em seu 
mandato, elaboram as leis que vão reger 
a comunidade escolar”, explica a gestora 
da Educação Infantil e Fundamental I do 
Grupo Opet, Sônia Sillas.

EXERCÍCIO DA

MAIS INFORMAÇÕES

Para visitar a Câmara Municipal de 
Curitiba entre em contato pelo:
telefone 41 3350-4500 
site www.cmc.pr.gov.br 

Para visitar o Tribunal Regional do Tra-
balho de Curitiba entre em contato pelo: 
telefone 41 3310-7741 
e-mails memorial@trt9.jus.br
            cerimonial@trt9.jus.br 

Outros aspectos como empreendedoris-
mo, gestão do próprio dinheiro, avaliação 
de preços e da qualidade de produ-
tos, respeito ao cidadão também são 
desenvolvidos de forma integrada por 
meio dos pólos da Cidade Mirim. “As 
atividades sempre priorizam o cuidado 
com o meio ambiente e a redução dos 
impactos causados pelas ações huma-
nas na cidade”, diz Sônia.

Ações de cidadania e política apren-
didas durante a infância precisam ser 
colocadas em prática e levadas a diante 
para formar cidadãos conscientes. “A 
escola é o local ideal para manter o 
diálogo com a coletividade. Propicia 
a discussão das práticas culturais e a 
transformação delas para atender às de-
mandas das gerações futuras”, acredita o 
diretor educacional do Colégio Marista, 
Flávio Antônio Sândi.

Na intituição, estudantes da 7ª série do 
Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 
Médio participam de assembleias em 
que são discutidas situações do cotidiano 
da escola. Pelo debate, as soluções são 
apresentadas pelos grupos e colocadas 
em prática. Essa prática estimula os es-
tudantes a cumprirem o que foi proposto 
e olhar para as consequências de suas 
escolhas. “É valido reforçar que não basta 
educar as crianças e adolescentes desen-
volvendo apenas a dimensão cognitiva, 
é preciso priorizar também o desenvol-
vimento pessoal e social para que elas 
possam ter um posicionamento crítico e 
apontar novas soluções aos velhos proble-
mas” conta o diretor.
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Ler, escrever, contar. Etapas da escola 
que todo pai acredita que seu filho 
deva apreender. Para isso, auxiliam 
na tarefa de casa e, no dia a dia, leem 
livros, estimulam desenhos e a escrita 
das crianças. Mas a escola também é 
um local que ensina aos pais.

Atitudes sustentáveis fazem parte da rotina dos estu-
dantes que levam novos hábitos para casa. E, nesses casos, 
é a vez dos pequenos passarem conhecimento aos mais 
velhos. “Na minha casa, o lixo comum não era separado dos 
materiais recicláveis. Depois que a professora escreveu no 
quadro e eu levei para casa a tarefa, meus pais passaram a 
ter esse hábito”, conta o estudante da 4ª série do Colégio 
Novo Ateneu, Murilo Somer Rocha.

Aos 10 anos de idade, Murilo talvez não saiba ao certo o que é 
efeito estufa, derretimento de geleiras, extinção de espécies de 
plantas e de animais, e outros desastres ecológicos causados 
pelo impacto das ações do homem sobre o meio ambiente. 
Mas ele conhece atitudes simples e cultiva hábitos de consumo 
sustentáveis para o bem da sua e das próximas gerações.

Em Curitiba, no Colégio Novo Ateneu, faz parte do apren-
dizado teórico e das aulas práticas plantar alimentos, criar 
animais e entender o destino de materiais como o plástico 
e o metal e qual o custo de cada um desses produtos para 
a natureza. “Nossos alunos aprendem a pensar na energia 
que é gasta na produção de novos materiais e quanto dela é 
poupada se reutilizarmos”, explica o zootecnista e professor 
da instituição, Diogo Lemes de Freitas. 

O projeto abrange crianças de 2ª a 4ª séries e prevê, para o 
próximo ano, a participação de adolescentes de 8ª série ao 3º 
ano do Ensino Médio na elaboração de projetos de pesquisa na 
questão da sustentabilidade ambiental. Segundo o professor, 
o Colégio Novo Ateneu também apresenta índices positivos 
quanto às mudanças de hábito dos alunos. “Mais de 65% deles já 
apresentam sensibilidade quanto às ações sustentáveis e se veem 
responsáveis pela melhoria do meio em que vivem”, afirma.

Na Escola Gênesis de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
as crianças não só aprendem sobre a importância de reciclar 
como também brincam com o tema. “As professoras tiveram a 
iniciativa de produzir em sala de aula brinquedos a partir de ma-
teriais recicláveis. Crianças de 1 a 5 anos participaram e adora-
ram a ideia”, conta a coordenadora pedagógica, Adriane Galvão. 
Em agosto, a escola realizou uma exposição destes brinquedos 
e as professoras  trabalharam dobrado, tiveram que construir 
novas peças porque os brinquedos já haviam sido muito usados. 
A instituição promove ainda gincanas em que as crianças que 
trazem a maior quantidade de materiais reciclados são as gran-
des vencedoras. O meio ambiente também.

1414
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DE 1808 
DIRETO PARA

en.tre.vis.ta  / Laurentino Gomes

17

Foi no interior do Paraná 
que ele pegou o gosto pela 
leitura. Nascido em Maringá e criado 
naquela região, Laurentino Gomes mu-
dou-se para Curitiba na década de 1970 
para cursar Jornalismo na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Começou 
sua carreira como repórter de política no 
extinto jornal Correio de Notícias. De-
pois, passou por grandes veículos, como 
O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde 
e revistas da Editora Abril. Tornou-se fa-
moso com a obra 1808, lançado em 2007, 
um livro baseado em fatos da história 
do Brasil no ano da vinda da família real 
portuguesa para o país. 

O sucesso de 1808 foi tão grande que Go-
mes largou a superintendência da Editora 
Abril para se dedicar a novos livros. Hoje 
mora em Itu, interior de São Paulo, onde 
passa a maior parte do tempo fazendo 
o que mais gosta: lendo e escrevendo. É 
uma vida mais tranquila e contemplativa, 
sem a correria e o trânsito da cidade gran-
de, como descreve o próprio escritor. 

Mesmo fora das redações, Gomes acredita 
que continua fazendo jornalismo, já que 
em seus livros utiliza o estilo e as técnicas 

próprios da reportagem para capturar a 
atenção dos leitores e despertar o interes-
se deles para um assunto taxado de chato. 
Ele, inclusive, classifica suas obras como 
livro-reportagem, não como obra acadê-
mica de História. 

Em seu segundo livro, 1822, baseado na 
história da Independência do Brasil, que 
acaba de ser lançado, Gomes repete a 
fórmula da primeira obra, permeada de 
referências buscadas como repórter para 
criar uma leitura agradável, cheia de bom 
humor. Nesta entrevista exclusiva à Revis-
ta Escada, o escritor paranaense conta um 
pouco sobre a produção dos livros e fala 
de seus projetos futuros. 

Revista Escada - Ambos os livros publicados até 
agora (1808 e 1822) são sobre a História do Brasil. 
Quando surgiu esse interesse? 
Laurentino Gomes - Sempre gostei muito de ler 
e estudar História, mas sou um leitor voraz, que 
se interessa por quase todos os gêneros literários, 
desde que sejam livros inteligentes, criativos e 
desafiadores. Gosto de ler porque, em casa, esse era 
um hábito muito valorizado. Meus pais, embora 
fossem agricultores relativamente pobres e com 
poucos anos de estudo, estimulavam todos os 
filhos a ler. E também tive bons professores que me 
ajudaram a adquirir e a cultivar o prazer da leitura. 
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RE - Você foi um bom aluno?
LG - Na escola, sempre gostei mais de 
Ciências Humanas do que de Ciências 
Exatas. Tive excelentes professores nes-
sas disciplinas, cuja influência foi decisi-
va na minha formação e no que sou hoje. 
Obviamente, minhas notas em História 
eram sempre melhores do que em Mate-
mática, Física e Biologia. Esse interesse 
também me levou ao Jornalismo. 

RE – E os aprendizados da sala de aula? 
LG - A História que aprendi na escola, du-
rante o Regime Militar, era bem diferente 
daquela que estou descobrindo agora, 
como escritor e pesquisador. A história da 
Independência é um exemplo. O quadro 
de Pedro Américo, que retrata o grito do 
Ipiranga, é uma idealização da cena real, 
uma construção tardia, já do final do 
século XIX, encomendada por D. Pedro II 
ao pintor como forma de celebrar os feitos 
da monarquia brasileira, a essa altura bas-
tante ameaçada pelos ideais republicanos. 
Na sua pintura, apresentada ao público em 
1888, ou seja, 66 anos após o fato, Pedro 
Américo mostra um príncipe impecavel-
mente vestido, montado sobre um alazão e 
saudado pelos Dragões da Independência. 

Nada disso é verdade. D. Pedro monta-
va um animal de carga, provavelmente 
uma mula, estava vestido como um 
tropeiro e não em uniforme militar, 
e os dragões da Independência ainda 
não existiam. A guarda de honra era 
formada por fazendeiros, cavaleiros e 
pessoas comuns das cidades do Vale do 
Paraíba, por onde o príncipe passara 
alguns dias antes a caminho de São 
Paulo. Além disso, uma testemunha do 
Grito (o coronel Marcondes, que seria 
Barão de Pindamonhangaba) registrou 
em suas memórias que D. Pedro estava 
com dor de barriga devido a algum ali-
mento estragado que havia comido no 
litoral paulista. A cena real é bucólica e 
prosaica, mais brasileira e menos épica 
do que a retratada no quadro de Pedro 
Américo. E, ainda assim, importantís-
sima. Ela marca o início da história do 
Brasil como nação independente.

RE - Quais autores foram essenciais na 
sua formação para que você gostasse de 
estudar História?
LG - Gosto muito da linha narrativa dos 
jornalistas historiadores americanos e 
ingleses. Identifico-me bastante com 
David McCullough, autor de 1776, e 
Joseph Ellis, de American Sphinx e The 
Founding Brothers, excelentes livros 
sobre a independência americana. 

Também acho geniais Paul Johnson, 
Gordon S. Wood, Simon Chama, 
Jeremy Campbell, Walter Isaacson e 
Robert Harvey. São, na maioria, histo-
riadores sem titulação acadêmica, que 
se tornaram muito populares graças à 
linguagem acessível e ao rigor com que 
fazem suas pesquisas. 

RE – Existem autores brasileiros que 
seguem essa linha? 
LG – Felizmente. Alguns são jornalistas, 
como Elio Gaspari, Fernando Morais 
e Jorge Caldeira. Mas há também 
respeitados historiadores de formação 
acadêmica que estão preocupados com 
a linguagem e escrevem como bons 
jornalistas. Alguns exemplos são José 
Murilo de Carvalho, Lilia Schwarcz, 
Mary Del Priore, Angela Alonso, Isabel 
Lustosa, Carlos Guilherme Mota e 
Francisco Doratioto.
 
RE - Você acredita que seus livros podem 
contribuir para que os estudantes te-
nham mais interesse pela História? 
LG - Minha contribuição ao estudo da 
História do Brasil é de linguagem. Leio 
muito sobre o assunto, pesquiso docu-
mentos, mas, principalmente, vou aos 
locais em que as coisas aconteceram 
duzentos anos atrás. Apesar da distância 
no tempo, esses lugares ainda guardam 
muita informação para quem tiver o 
olhar atento. No primeiro capítulo do 
livro 1822, por exemplo, falo do Riacho do 
Ipiranga hoje, poluído, enquadrado, con-
cretado, asfaltado e engolido pela maior 
metrópole da América Latina, a cidade 
de São Paulo. É um riacho bem diferente 
daquele que D. Pedro encontrou no dia
7 de setembro de 1822. 

É uma forma de olhar o passado sob as 
luzes do presente, o que ajuda o entendi-
mento do leitor. O grande desafio é am-
pliar o interesse do público pela História 
sem banalizar o conteúdo. Por isso, pro-
curo usar elementos pitorescos, engraça-
dos, às vezes até bizarros, de um aconte-
cimento ou personagem para chamar a 
atenção de um leitor mais leigo. Mas, em 
seguida, tendo capturado sua atenção, 
é necessário também dar um mergulho 
mais profundo. Essa é uma linha tênue e 
perigosa. Se o autor ficar só na superfície 
e na banalidade, o livro não oferecerá 
contribuição alguma, será irrelevante. 
Se, ao contrário, der um mergulho muito 
profundo, não conseguirá prender a 
atenção desse leitor menos especializado. 
Mas entendo também que esse é o desafio 
permanente do bom jornalista.

Gosto 
de ler 

porque, 
em casa, 
esse era 

um hábito 
muito va-
lorizado. 

Meus 
pais, (...) 

estimula-
vam todos 

os filhos
a ler.

RE - Seu primeiro livro teve um sucesso 
inesperado, uma tiragem muito maior 
do que a programada e rendeu diversos 
prêmios no Brasil inteiro. O segundo 
tende a ir pelo mesmo caminho. Qual o 
diferencial de seus livros para que eles 
tenham essa recepção tão positiva apesar 
de contemplarem um assunto que nor-
malmente as pessoas acham tão chato?
LG - Procuro aplicar nos meus livros o 
conhecimento e a experiência adquiri-
dos como jornalista em mais de 30 anos 
de atividade como repórter e editor de 
jornais e revistas. Na essência, a pesquisa 
de um escritor para escrever um livro so-
bre História do Brasil é muito semelhan-
te ao trabalho de reportagem. É preciso 
ler muito, consultar documentos, con-
frontar diferentes fontes de informação 
na tentativa de chegar o mais próximo 
possível da verdade. Uso a linguagem e a 
técnica jornalísticas para tornar História 
um tema acessível e atraente para um 
público mais amplo, não habituado ao 
estilo árido e, às vezes, incompreensível 
dos livros acadêmicos. Portanto, tento 
servir de filtro entre a linguagem espe-
cializada da academia e o leitor médio. 
Além disso, não me limito a pesquisar 
os livros e fontes tradicionais. O estilo 
do 1822 é muito semelhante ao do 1808: 
capítulos curtos, pequenos perfis dos 
personagens e linguagem acessível. Tudo 
para facilitar a compreensão do leitor. O 
que procuro demonstrar com os meus li-
vros é que a História pode ser fascinante, 
divertida e interessante, sem ser banal.

RE – E qual o próximo projeto?
LG - Depois do 1822, pretendo me dedi-
car ao Segundo Reinado e ao nascimento 
da República. Já comecei a pesquisar. O 
título será 1889 (o ano na Proclamação 
da República). Dessa maneira, fecho 
uma trilogia com as datas fundamentais 
para entender a construção do estado 
brasileiro no século XIX. Existem outros 
projetos à vista, mas ainda é cedo para 
falar sobre eles. prefiro me concentrar 
em uma pesquisa de cada vez.

RE - Há alguma chance de seus livros 
virarem filme ou série de TV? 
LG - Estamos em um novo século, que 
pede uma nova linguagem e novos for-
matos capazes de atingir novas audiên-
cias ou novos públicos. Há um público 
jovem que, aparentemente, não está len-
do muito no papel, mas passa boa parte 
do tempo surfando na internet e é muito 
seduzido pela linguagem audiovisual. 
Por essa razão, daqui para frente nós 
– jornalistas, escritores, historiadores, 
produtores de conhecimento de forma 
geral – precisamos ter estratégias mul-
timídia para atingir diferentes públicos. 
Uma das características mais curiosas 
do mundo contemporâneo é que, apesar 
da globalização, os seres humanos estão 
se organizando em comunidades que 
consomem informação, cultura e entre-
tenimento de forma diferente no tempo, 
no espaço e no formato. Para chegar a 
essas diferentes comunidades é preciso 
ser multimídia.
Por isso, além de escrever um livro em 
papel em linguagem jornalística aces-
sível a um público mais amplo, procuro 
usar as oportunidades que as novas 
tecnologias oferecem. 

RE – Quais oportunidades você já está 
utilizando? 
LG - Tenho site na internet, estou no 
Twitter, no Facebook, no Orkut. Fiz um 
audiolivro e um livro digital, uma versão 
juvenil para estudantes adolescentes. 
Tudo isso ajuda a aumentar o interesse 
pela leitura do livro. Ainda não recebi 
nenhuma proposta, mas um filme ou 
uma minissérie de televisão seriam parte 
dessa visão multimídia. 

Procuro 
aplicar nos 
meus livros 
o conheci-
mento e a 
experiên-
cia adqui-
ridos como 
jornalista 
em mais 
de 30 anos 
de ativida-
de como 
repórter e 
editor de 
jornais e 
revistas.
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Na reta final para os principais vestibulares do país, estudantes 
começam a pensar nas estratégias de realização das provas para 
conquistarem suas vagas em uma universidade. Para chegar lá, 
muitas instituições de ensino e cursinhos ofertam o superinten-
sivo, com início a partir do mês de outubro. Trata-se da opção 
mais indicada para quem quer recordar os principais tópicos 
dos conteúdos já estudados.

T/ Marília Bobato

CONTAGEM
No caso do estudante Gabriel dos 
Santos, 20 anos, a primeira vez em que 
prestou vestibular, nem sequer fez o 
super. Na época, ele tentou uma vaga 
para o curso de Psicologia, mas não teve 
sucesso. Em partes, considera o fato 
positivo porque o que ele deseja mesmo 
é uma vaga no curso de Medicina. Por 
isso, desde o início do ano está fazendo o 
extensivo e agora se prepara para enfren-
tar o superintensivo. 

A rotina de Gabriel é puxada, estuda 
cinco horas por dia, trabalha à tarde e 
à noite assiste às aulas. “Nessas horas, 
trabalhar no colégio ajuda. Quando 
tenho dúvidas, aproveito o tempo livre 
para procurar os professores aqui mes-
mo, na secretaria”, conta.

E, quanto mais a data dos vestibulares se 
aproxima, os professores ganham mais 
responsabilidades. “Nosso círculo de 
amizades neste ano intenso de estudos 
fica reduzido e os professores, além de 
referência profissional, acabam virando 
parte da família”, diz Gabriel. Por isso, 
muitos cursinhos fazem questão de 
trabalhar também o lado psicológico e 
emocional de seus alunos. 

É o caso do Curso Decisivo. Além de 
estudar em casa e assistir às aulas, os 
estudantes contam com uma equipe de 
professores assistentes das principais 
disciplinas durante o contra turno. 
São os mesmos professores que dão 
conselhos para esse grande momento, 
que envolve o futuro profissional dos 
alunos. “Indicamos muito estudo, 
mas também calma e tranquilidade. 
Trabalhamos a preparação psicológica 
para todo o processo funcionar bem”, 
explica o diretor do Curso Decisivo, 
Brasílio Hrynczyszym.

Ele conta que são basicamente dois 
públicos que procuram o superintensivo: 
“Temos estudantes de escolas públicas 
que desejam se preparar melhor para en-
frentar o vestibular e temos os alunos do 
terceirão e extensivo”, diz Hrynczyszym. 

Já no Colégio Bom Jesus, o superinten-
sivo é destinado apenas aos alunos que 
estão finalizando o Ensino Médio na 
instituição. “Aqui praticamente todo o 
conteúdo é visto nos 1º e 2º ano e o 3º 
ano é uma revisão. Quando chega o su-
per, trabalhamos com material didático 
próprio com foco nos exercícios”, conta 
o gestor do Ensino Médio do Colégio 
Bom Jesus, Carlos Machado. 

Na segunda fase do vestibular mais 
concorrido do estado, o da Universida-
de Federal do Paraná (UFPR), as salas 
do Bom Jesus são reestruturadas de 
acordo com os cursos escolhidos pelos 
alunos. “Neste formato, os professores 
têm mais liberdade para aprofundar os 
assuntos que ainda precisam ser revi-
sados”, diz Machado. E, por lá, nada de 
aulões ou revisões na véspera do ves-
tibular da UFPR. “Ofertamos um café 
da manhã com exercícios de pilates e 
alongamento para trabalhar o psico-
lógico dos estudantes. Os professores 
também participam para dar mais 
força e motivação”, comenta o gestor.
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Silêncio na sala de aula. O professor explica 
uma questão dificílima de matemática e os alunos 
estão concentrados. Os que estão sentados mais à 
frente, divididos entre prestar atenção no exercício 
e copiar tudo no caderno, nem pestanejam. De 
repente, um celular começa a tocar uma música 
estridente. O professor se irrita, surgem alguns 
burburinhos e, até o final da aula, a turma não volta 
a ficar tão concentrada quanto antes.

A cena acima faz parte de um filme de terror bem 
real para alguns professores e ilustra um fenôme-
no muito importante da atualidade: a chegada da 
tecnologia na vida dos adolescentes – e, conse-
quentemente, nas salas de aula. Mas, ao contrá-
rio do que alguns pensam, a modernidade não 

chegou às classes apenas para atrapalhar: uma 
infinidade de artifícios eletrônicos está à dispo-
sição dos professores e pode facilitar (e muito!) o 
processo de aprendizado.

O professor de História do Curso e Colégio Acesso, 
Julio Cezar Siqueira, é adepto da utilização de 
recursos digitais no ensino: “Ir na contramão do 
desenvolvimento tecnológico é bobagem”, afirma, 
explicando que tudo o que puder ser usado a favor 
da educação deve ser levado em conta. Siqueira é 
autor de vários artigos na Wikipedia (a enciclopédia 
colaborativa virtual) e, periodicamente, recomen-
da-os aos seus alunos. Assim, eles escapam do clima 
sisudo dos livros de História e estudam com um 
meio que lhes é familiar: a internet.

T/ Felipe Gollnick

UMA MÃOZINHA

Essa transição para novos ambientes de estudo 
parece uma oportunidade promissora. Tanto que 
algumas escolas estão antenadas para o que há de 
mais novo no campo de tecnologia da educação, 
como o Colégio Saint Michel, em Curitiba, no qual 
as salas de aula dispõem de Smart Boards – mo-
dernas lousas eletrônicas em que os professores 
podem interagir com imagens geradas por compu-
tador. Para o professor de química Rafael Dietrich 
Moura Costa, o Smart Board é legal porque, com 
ele, “o aluno aprende brincando. Não é mais apenas 
aquele blá blá blá do professor em sala de aula”. 
Como exemplo, Costa cita a vez em que os alunos 
puderam ir até o quadro e dissecar o desenho de 
um sapo, como se fosse de verdade.

As novidades não param por aí. Em setembro, o 
Curso Positivo inovou com a realização da primeira 
Super Revisão On Line, um grande aulão prepa-
ratório virtual para vestibulares e Enem, feito ao 
vivo, e transmitido via internet para cerca de 15 mil 
alunos de várias regiões do país e até do exterior. 
O diretor-geral do Curso Positivo, Renato Ribas 
Vaz, conta que essa “é mais uma forma de fazer os 
alunos se tornarem melhor preparados.” Uma al-
ternativa que foi muito bem vinda já que, segundo 
o diretor, muitos alunos aprovaram e elogiaram a 
iniciativa da Super Revisão.

Não são apenas os professores que usam e abusam 
da tecnologia para ensinar. Karen Fernandes, estu-
dante do 2º ano do Colégio Dom Bosco, aproveita as 
facilidades tecnológicas para melhorar seu desempe-
nho: “Uso o Skype para estudar e tirar dúvidas com 
os amigos” explica, fazendo referência ao serviço de 
comunicação por áudio e vídeo de baixo custo via 
internet. E ela não fica só nisso: no site de sua escola 
também há um serviço chamado “Home Teacher”, 
no qual os alunos podem enviar dúvidas de qualquer 
matéria para seus professores, que as responderão 
em até 24 horas.

Geração Y

Karen talvez nem saiba, mas ela faz 
parte de um grande fenômeno da 
atualidade: a Geração Y, que, segundo 
o professor Daniel Medeiros, Doutor em Educação 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), é a ge-
ração formada pelos jovens e adolescentes que têm 
entre 15 e 20 anos, “criados imersos em um mundo 
digitalizado”. Para Medeiros, eles estão habituados 
a um cotidiano que tem uma velocidade completa-
mente diferente da das gerações anteriores. Por isso, 
as escolas e os professores precisam se adaptar não 
só à tecnologia, mas também a esse novo tipo de alu-
no, que presta atenção em muitas coisas ao mesmo 
tempo e que tem sempre algum aparelhinho à mão.

A tecnologia inserida dentro das salas, muitas vezes 
mal representada pelos celulares que apenas interrom-
pem as aulas, ainda é vista como ameaça por profes-
sores à moda antiga. Medeiros conta que seu filho, em 
uma redação escolar que tinha justamente a relação 
entre o celular e a sala de aula, escreveu que não mexe 
no aparelho o tempo todo, mas apenas quando a aula é 
chata. Quando ela é interessante, o celular fica guarda-
do. O que deixa claro a necessidade da adaptação dos 
professores e das escolas aos alunos da nova geração. 
Um procedimento que pode (e deve) ter a tecnologia 
como grande aliada, através de ferramentas de fácil 
acesso e manuseio, como o site de vídeos Youtube.

De um jeito ou de outro, a tecnologia chegou às salas 
de aula para ficar – resta utilizá-la a favor da educação. 
“Esses recursos tecnológicos são muito bons para todas 
as matérias. O legal é que as aulas saem daquela mo-
notonia e chatice toda. Fica mais fácil entender aqueles 
ciclos de Biologia, por exemplo. Para as aulas de Física 
Ótica, foi uma benção, pois o professor desenha mal 
pra caramba”, conclui a aluna Karen, aos risos.
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T/ Eduardo Santana

Exigências do mercado de trabalho e novos desafios 

profissionais  motivam estudantes com mais de 40 

anos a voltar aos estudos.
ÀS AULAS 25

Voltar à faculdade após anos longe dos 
estudos pode ser um grande desafio, 
já que os cursos superiores estão cada 
vez mais modernos e dinâmicos, com a 
didática totalmente diferente de outras 
épocas. No entanto, encontrar alunos 
com idade acima dos 40 anos, que estão 
retornando às salas de aulas, não é tão 
incomum assim.

Com a democratização do ensino su-
perior no país e o mercado de trabalho 
exigindo profissionais cada vez mais 
capacitados, o número de alunos mais 
experientes cresceu dentro das univer-
sidades e faculdades brasileiras. 

Para a professora da Escola de Negócios 
da PUCPR e Coordenadora do PUC 
Talentos/Serviços de Carreira, Daniella 
Forster, os estudantes dentro desse perfil 
procuram cursos mais rápidos de serem 
concluídos. “Por já estarem em uma de-
terminada fase da vida, em que o tempo 
é mais escasso devido a questões familia-
res e profissionais, esses alunos querem 
cursos de menor duração para ter maior 
mobilidade e mais opções dentro do 
mercado de trabalho”, afirma. 

Outro fato destacado pela professora 
é que estes alunos procuram voltar aos 
estudos depois de mudanças radicais 
em suas vidas profissionais. É o caso da 
nutricionista Zina Mendes, 50 anos, que 
depois de quase se formar em Psicolo-
gia, ser proprietária de uma pré-escola, 
formar família e ser mãe de dois filhos, 
resolveu fazer a faculdade de Nutrição. 

“Fiquei um tempo sem trabalhar, mas 
com muita vontade de fazer algo diferen-
te. Já tinha dois filhos, minha vida estava 
mais tranquila e foi quando pensei em 
fazer algo que realmente me desse prazer. 
Sempre gostei de conversar sobre nutrição 
com amigas. Foi aí que soube da faculdade 
e resolvi encarar o desafio de fazer um ves-
tibular e estudar novamente”, afirma Zina. 

Ela conta que voltar a estudar após os 40 
anos é muito mais prazeroso e motiva-
dor pelo fato de ter os objetivos profis-
sionais e pessoais já definidos. “Você 
está lá para aprender, estudar aquilo que 
realmente gosta e quer. Não para dar 
uma justificativa aos outros de que está 
fazendo um curso superior ou apenas 
para fazer alguma coisa”, conclui. 

A diretora de unidade do Centro 
Universitário Curitiba (UNICURITI-
BA), professora Valdelucia Kruger, 
afirma que a presença de alunos mais 
experientes nas salas de aula contribui 
com o aperfeiçoamento das discipli-
nas. “São estudantes que estão ali por 
querem e têm um objetivo na vida 
profissional. Justamente por isso, são 
mais aplicados, envolvidos e exigentes. 
Fazem com que os professores sejam 
exigidos em sala de aula e apresentem 
conteúdos atuais”, afirma.

A estudante de Administração de Em-
presas, Jussara de Jesus, que voltou às 
salas de aula aos 43 anos, concorda que 
os alunos mais experientes são mais in-
teressados em relação aos mais jovens. 
“As pessoas mais maduras levam as 
aulas a sério, questionam, participam, 
enquanto os mais novos têm outras pre-
ocupações, ainda estão formando seus 
objetivos e necessidades”, diz.

Atuando no setor administrativo de 
uma agência de comunicação, Jussara 
revela que após entrar na faculdade 
suas perspectivas profissionais mu-
daram. “Hoje, tenho mais certeza das 
decisões que tomo profissionalmente. 
Além disso, consigo conciliar a teoria 
com a prática, o que faz toda a diferença 
dentro do mercado de trabalho.”
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COMO FORAM
FEITAS AS CANÇÕES 

(livro)

Quem é fã de boa música vai se encantar 
com Histórias de canções - Chico Buarque, 
livro em que Wagner Homem conta as his-
tórias por trás das canções do músico. Res-
ponsável pelo site do cantor e compositor, 
Wagner utiliza seu enorme conhecimento 
da obra de Chico Buarque para revelar, com 
detalhes, episódios relacionados a mais de 
uma centena de canções do artista. Em cada 
abertura de capítulo, uma apresentação da 
cena sociopolítica da época em que as letras 
foram escritas. Entre as histórias deliciosas, 
a da parceria com Vinícius de Moraes na 
letra de “Gente Humilde”, a revelação de 
que algumas canções surgiram de sonhos do 
compositor, como “Cantando no Toró” e “O 
Velho Francisco”. O curioso fato da música 
“Beatriz”é que Chico deu a nota mais grave 
para a palavra chão e a mais aguda para céu.

Classificação: adulto

T / Thaísa Carolina

I / Divulgação
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MARIA 
DAS CORES
(livro)

Depois de perder a bolsa na 
qual carregava todas as cores do 
mundo, Maria se encontra numa 
vida em preto e branco e só vai 

conseguir ter tudo colorido de novo quando encontrar 
sua maleta. Para isso, precisa seguir pistas até encon-
trar um tesouro. Originalmente escrita para teatro de 
bonecos pela reconhecida contadora de histórias Olga 
Romero, Maria das Cores já foi vista por milhares de 
pessoas em diversas cidades. Agora pode ser lida, relida 
e guardada com carinho pelas crianças, que encontram 
na publicação uma forma de brincar com a imaginação 
e a criatividade. Ilustrada por Denise Roman, a edição é 
bilíngue (português – espanhol).

Classificação: todas as idades

MEXA-SE! (livro)

Scanimation é a técnica usada para fazer o livro Mexa-se!, 
de Rufus Butler Seder. Na capa e nas 25 páginas seguin-
tes, as ilustrações se movem como se fossem filminhos. 
Parece até truque de mágico. É só mexer as páginas para 
ver tudo ganhar movimento por trás do plástico. Ao brin-
car com elas, as crianças podem ver o pinguim andando, 
o golfinho saltando, o porco cor-de-rosa se sacudindo, 
o urso saindo em disparada, o sapo pulando e a cobra 
rastejando. Esse é o terceiro livro que Rufus faz usando 
esse sistema. Os outros são Galope e É Gol.

Classificação: todas as idades
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NO SÍTIO
DA IMAGI-
NAÇÃO  (DVD)

Monteiro Lobato, com seu Sítio do 
Pica-Pau Amarelo – onde tudo é 
possível – fez muitos adultos de hoje 
lerem seus primeiros livros dos tempos de criança, quando 
ficavam quietinhos em frente à televisão, acompanhando as 
incríveis aventuras de Narizinho, Pedrinho e da boneca falan-
te Emília e também passavam horas no mundo da imagina-
ção, criando histórias e personagens. 

A primeira versão adaptada para a TV foi ao ar em 1952. Des-
de então, novas versões surgiram, atravessando gerações com 
seu universo mirabolante e mágico. No DVD Sítio do Pica-
Pau Amarelo – Reinações de Narizinho, a história começa 
com um pesadelo de Pedrinho. Ele sonha que Narizinho reen-
contra os habitantes do Reino das Águas Claras. Coinciden-
temente depois desse episódio, Emília volta a ser uma boneca 
muda e sem vida. Desesperada, Narizinho parte para o Reino 
das Águas Claras à procura de um tratamento que desfaça o 
feitiço. É aí que começam as presepadas da turminha.

Classificação: todas as idades

O CÃOZINHO MAIS 
AMADO DAS HQS
O ano de 2010 marca o aniversário 
de 60 anos de um dos quadrinhos 
mais queridos e famosos no mun-
do todo: os Peanuts, ou melhor, 
de Snoopy, Charlie Brown, Lucy, 
Patty Pimentinha, Linus e toda a 
turma. Em “Snoopy Extraordiná-
rio” estão reunidas as melhores 
tirinhas feitas na década de 60 
e 70 por Charles Schultz. Nesta 
publicação, o cachorro e seu dono 
tímido e desajeitado protago-
nizam situações de amizade, 
desentendimento e reflexão sobre 
questões existenciais, sempre 
de forma bem-humorada, seja 
em uma partida de beisebol ou sob o telhado da casinha 
do canino.  A edição, em capa dura, traz ilustrações em 
cores e comentários do escritor Umberto Eco e do qua-
drinista Chris Ware. 

Classificação: todas as idades

COLEÇÃO GIRA 
MUNDO (livro)

Ganhador do 2º lugar do 
Prêmio Jabuti 2010 - o mais 
importante prêmio literário 
do Brasil – na categoria 
didático e paradidático, a 
Coleção Gira Mundo tem como objetivo envolver a família 
no cotidiano do aluno. Os livros oferecem contato com o 
mundo e promovem a aprendizagem em forma de brin-
cadeira. Compõem a coleção quatro títulos: “Cirandinha”, 
para os pequeninos de 2 anos, “Carrossel”, para crianças 
de 3 anos, “Roda-pião”, para as de 4 anos e “ Ioiô”, para 
quem já completou 5 anos. Cada título é composto por 
quatro volumes do “Livro das Descobertas” e um volume 
do “Livro Baú de Memórias” – um espaço para criança 
registrar sua própria história.

Classificação: de 2 a 5 anos

Pré-escola, jardim de infância, creche, escolinha... Educação 
Infantil. Educadora, tia, atendente... professora. Os nomes 
mudaram e não apenas os nomes. A Educação Infantil mudou 
a concepção do cuidado, da aprendizagem, da brincadeira no 
ambiente escolar. Mudou a relação com a criança da primeira 
infância no ambiente escolar. Cresceu a importância desse 
período de escolarização para toda a vida do indivíduo.

Como reflexo de uma sociedade que muda constantemente, o 
que acontece entre os muros coloridos das escolas de educação 
infantil também viveu mudanças intensas nas últimas duas ou 
três décadas. Mas, ao contrário do que acontece no mundo dos 
esportes, da tecnologia, da política e das ciências, que ganham 
horários nobres para anunciar suas melhores mudanças e des-
cobertas, a pré-escola foi mudando de maneira silenciosa.  

A escolinha, como conhecida por muitos, foi tornando-se 
mais eficiente, mais profissional, mais exigente consigo pró-
pria. Tecnologias, estudos e pesquisas foram incorporados 
aos currículos. Especializações e estudos multiplicaram-se 
para tornar mais eficiente o ganho cognitivo das crianças 
que frequentam escolas infantis.

Debates calorosos foram estabelecidos entre os que defen-
diam a ideia da primeira infância como um tempo exclusivo 
de brincadeira e os que apregoavam a pré-escola como forma 
de preparo para a vida escolar a ser iniciada aos sete anos. As 
crianças foram entrando mais cedo na educação infantil. E 
estão saindo mais cedo dela.

Legislações foram revistas. Especialistas ouvidos. E a história 
da Educação Infantil está em plena construção em nosso país. 
A concepção do que ensinar, e como ensinar está num movi-
mento constante. Esse movimento, essa procura por novos 
caminhos tem gerado aumento da qualidade no que acontece 
dentro dos muros da educação infantil.

Vindos dos muros de fora, recebemos todos os anos pais de 
novos alunos. Felizes com seus rebentos e incertos quanto à 
importância da educação infantil para os pequenos. Pais que, 
muitas vezes, estiveram dentro de uma “pré-escola” pela últi-
ma vez quando ainda eram os alunos. 

A maioria dos pais de educação infantil tem na sua própria “pré-
escola” ou “jardim de infância” a referência sobre como será a 
Educação Infantil de seu filho. E esse lapso de décadas, provoca 
conflitos e insegurança sobre como relacionar-se com a escola 
de Educação Infantil onde seu filho está sendo matriculado.

Pense como eram os carros quando você tinha cinco anos. 
Em como sua família ouvia música. Nos eletrodomésticos 
de sua casa. No modelo do aparelho telefônico. Muita coisa 
mudou. A Escola de Educação Infantil também está dife-
rente. E muito. As que pararam no tempo foram murchando 
por dentro. Envelheceram e morreram.

É urgente dar à sociedade uma visão atualizada do que se passa 
dentro de uma escola de educação infantil. Não apenas a pais e 
mães. Avós e demais familiares passam a ser grandes apoiado-
res da matrícula da criança na educação infantil quando com-
preendem que ela tornou-se essencial para a  criança. Fornecer 
à sociedade uma visão geral dos avanços e características da 
Educação Infantil é um alvo a ser alcançado. 

O fruto desse trabalho é observado em vidas que têm seu po-
tencial cognitivo e humano cultivados. Em crianças que têm a 
oportunidade de vivenciarem sua infância de forma mais plena. 
Na possibilidade de transformarem suas potencialidades em 
realidade, para a alegria de suas famílias e do seu grupo social.

Aos pais, gestantes, casais e jovens de qualquer idade: o mais 
cedo que puderem, comecem a informar-se sobre educação 
infantil.  As gerações futuras agradecem. E a nós, que vamos 
acumulando velinhas sobre o nosso bolo de aniversário, a alegria 
e a satisfação que é peculiar à maturidade: a alegria de ver filhos 
ou netos conquistarem o impensável para nós, naquela idade.

T / Raquel A. Momm Maciel de Camargo - Diretora de Ensino da Educação Infantil do Sinepe/PR
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EDUCAÇÃO INFANTIL 
– QUE ESCOLA É ESSA? 



28 29

No Brasil, de 2005 para cá, há uma queda anual média de 4,5% no 
número de formandos nos cursos de licenciatura. Diagnóstico: 
pouca valorização social da carreira e um ambiente escolar de 
conflitos, desinteresse e indisciplina. No entanto, para muitos 
candidatos são atraentes algumas singularidades da profissão: o 
professor bom ou mediano não fica desempregado, tem aposen-
tadoria especial, pelo menos 45 dias de férias, estabilidade no em-
prego (nas públicas) e a nobilíssima missão de ser um educador.

A divulgação das estatísticas feitas pelo MEC é recente, mas re-
ferem-se a 2007: nesse ano, os cursos de licenciatura formaram 
70,5 mil professores, menos que os 83 mil concluintes 
em Direito, uma área já bastante saturada, uma vez 
que há no Brasil 636.630 advogados.

Quantos dos 83 mil formados em Direito não 
estariam mais realizados se tivessem optado pelo 
magistério? No vestibular, renderam-se aos en-
cantos das pouquíssimas vagas da magistratu-
ra? Por que não oferecer amplamente cursos 
de capacitação de disciplinas pedagógicas 
para que esses profissionais e de outras 
áreas venham a dar aulas na Educa-
ção Básica? Candidatos existem aos 
milhares: engenheiros, advogados, 
odontólogos, jornalistas, publici-
tários, psicólogos, que batem às 
portas das escolas com a volúpia 
de lecionar, compartilhando au-
las com a sua profissão, mas estão 
impedidos por lei. Enlevariam o ambiente 
escolar, trazendo novas experiências. 
Todos nós conhecemos bons didatas e que 
passaram ao largo de uma licenciatura.

No início da minha carreira de professor da UFPR 
e PUCPR, lecionei preferencialmente para as turmas de Enge-
nharia. Dei-me conta, mais tarde, que teria sido mais útil nas 
turmas de Licenciatura, em que havia bons alunos, porém, 
a maioria tinha pouca base, vindos de vestibulares menos 
concorridos. Nós, professores, tínhamos por meta motivá-los 
e especialmente reduzir o índice de desistência que beirava os 
70% nos cursos de Física, Matemática e Química.

A baixa qualificação de parte dos docentes no ensino brasi-
leiro ficou comprovada no ano passado, quando o governo 
de São Paulo aplicou uma prova para preencher 100 mil 
vagas de professores temporários. O resultado foi nefasto: 
cerca de 50% dos candidatos não atingiram a nota 5 e 1,5 mil 
candidatos realizaram a proeza de zerar numa prova de 5 
alternativas com 25 questões. O mais funesto: não havendo 
outra opção, todos os candidatos foram para a sala de aula.

Um desafio de proporções mundiais é atrair os bons talentos 
para lecionar. Cuba, dos irmãos “tiranetes” Fidel e Raul, 

apesar de sua economia fechada e obsoleta, possui 
um bom sistema de ensino. Os melhores univer-

sitários formados nas diversas áreas recebem in-
centivos para lecionar e podem cursar disciplinas 
de didática nos finais de semana. Os habitantes 
dessa ilha caribenha têm uma boa escolaridade, 

pois aplicam uma receita básica: valorização do 
professor, alunos na escola das 8h às 16h30 

e os coordenadores pedagógicos, amiúde, 
entram em sala para assistirem às aulas 

e orientarem os docentes.

A sala de aula constitui os metros 
quadrados mais nobres de qual-

quer organização educacional 
e é nesse espaço que devemos 
colocar os melhores talentos. 

Uma caça ao tesouro, com 
abrangência mundial. Antes de 

Cuba, outras nações como Finlândia, Coreia 
do Sul, Irlanda, EUA, Cingapura, estabele-
ceram programas de formação de celeiros 

de bons didatas, atraindo para a docência os 
excelentes estudantes do ensino médio ou capa-

citando professores e profissionais não licenciados.

Neste mister, podemos contar com um grande número de 
pessoas que carregam dentro de si a chama esplendorosa do 
entusiasmo em promover o ser humano no espectro ético, 
social, cognitivo e espiritual. Educar tem etimologia latina 
belíssima: ducere, que significa conduzir, mostrar o caminho.
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T /  Jacir J. Venturi - Vice-presidente do Sinepe/PR

SOLUÇÕES PARA 
A FALTA DE BONS 
PROFESSORES
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Ver estampado nos jornais o resultado 
do Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) na educação privada 
nos alegra e nos faz pensar o porquê 
deste resultado e o porquê de estarmos 
“três anos à frente da educação pública”. 
Devemos, então, sinalizar alguns dos 
diversos itens que a escola particular tem 
como preocupação constante e que leva 
a resultados como este:

- Gestão: As escolas particulares têm à 
frente pessoas formadas em Adminis-
tração, portanto, gestores com visão de 
mercado que auxiliam os pedagogos a 
realizarem um trabalho de qualidade.

- Profissionais qualificados: A 
escola particular busca profissionais 
qualificados e faz a contratação dos 
seus educadores de acordo com as 
necessidades da instituição. 

- Presença da família: Presentes vo-
luntariamente ou por convocação, pais 
e responsáveis fazem parte do processo 
educacional, pois têm a consciência de que 
seu papel junto à escola é fundamental. 

- Política: Mudanças de governo não 
interferem dentro da escola particular, 
como ocorre a cada 2 ou 4 anos no 
setor público. Estamos, sim, vincula-
dos com impostos e cobranças, mas 
nenhum político governa nossa escola. 
Nenhum cargo é ilícito, nomeado por 
alguém importante, mas merecido e de 
valor pontual.

T / Esther Cristina Pereira - Diretora de Ensino Fundamental do Sinepe/PR

O IDEB E 
A EDUCAÇÃO 
PRIVADA

- Seriedade: A escola particular trata 
com seriedade o bem estar de cada 
aluno, seja emocional, físico, afetivo, 
social ou pedagógico.

- Carga horária: Com 200 a 210 dias leti-
vos, a escola particular oferece qualidade 
pedagógica e seriedade efetiva de trabalho.

- Planejamento: Organograma de 
funções em que todos, do diretor ao 
porteiro, do cozinheiro ao professor, 
interferem na educação dos alunos, pois 
assumem o seu papel de formadores de 
opinião e que são exemplos para a boa 
conduta do aluno.

- Qualidade: Temos árdua preocupação 
com a qualidade do ensino, dos profes-
sores e de toda a estrutura das insti-
tuições, que é validada por pesquisas 
qualitativas e quantitativas.

- Manutenção: Desde um pequeno 
reparo, uma pintura até a qualidade da 
alimentação, a escola particular é cons-
tantemente analisada pela Vigilância Sa-
nitária, Secretaria da Educação, Núcleo 
da Educação e Corpo de Bombeiros.

- Formação: A atitude e a conduta den-
tro da escola particular são trabalhadas 
de forma pedagógica para que o aluno 
tenha formação completa como cidadão 
para que seu comportamento gere bons 
frutos para a sociedade.

Esses são alguns itens que fazem o 
Ideb positivo na escola particular, local 
em que a educação é levada a sério e 
considerada a melhor dádiva que po-
demos dar aos nossos filhos. Afinal, o 
conhecimento é um dos maiores bens 
que podemos proporcionar. 

Vale ressaltar que a escola particular é 
paga. A pública também, pois con-
tribuímos com impostos. O ensino 
público tem condições de ser melhor, 
dinheiro não falta. O que falta é ges-
tão, vontade e comprometimento.
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A iniciativa privada da escola particular 
brasileira é livre por força constitucional. 
No Brasil, as suas atividades tiveram início 
com o descobrimento do país. Os jesuítas 
fundaram e mantiveram as primeiras es-
colas sem nenhuma ligação com o Estado. 
Por vários séculos, a opção de educação 
formal esteve relacionada às diversas 
congregações religiosas ou era particular, 
ou seja, para quem podia pagar. 

Há pouco mais de um século, o Estado 
assumiu que a educação era um direito 
de todos e, portanto, deveria ser obriga-
ção estatal dar educação para todos, in-
dependentemente de classe social, poder 
aquisitivo, raça ou vinculação religiosa.

Nos últimos anos, muito tem se discuti-
do sobre a qualidade da educação pública 
e muitos educadores, especialmente os 
ligados aos movimentos sociais, defen-
dem que a educação, um direito de todos, 
deve ser pública e gratuita para todos. 
Defendem, ainda, que a escola particu-
lar deve ser concessão do Estado, assim 
como rádio, TV, transporte público, etc. 

Vejo nessa proposta um grande risco 
para a sociedade, pois, à medida que a 
escola particular estiver vinculada ao es-
tado, perderemos a liberdade que as fa-
mílias ou comunidades têm em montar 
escolas para educar suas crianças. Essa 
posição, inclusive, vai contra a diversida-
de religiosa e cultural do Brasil. 

No atual modelo da escola particular, 
vigente desde a Constituição de 1988 e a 
LDB de 1996, a sociedade tem autonomia 
para montar, manter e estruturar uma 
escola que atenda a suas necessidades. 
As famílias também podem optar entre 
a escola igual para todos – a estatal – , 
ou uma escola particular que tenha seus 
valores sociais e/ou religiosos, de acordo 
com suas necessidades e princípios. De-
mocraticamente, existem opções de esco-
las particulares para atender às diversas 
classes sociais, com serviços e mensalida-
des diferenciadas. Só a iniciativa privada 
tem essa característica. 

A escola particular tem prestado um 
grande serviço ao Brasil, atuando desde 
a educação infantil até a pós-graduação
nas diversas áreas de conhecimento hu-

mano, além de oferecer cursos profissio-
nalizantes, cursos de idiomas e escolas 
bilíngues. As instituições particulares 
oferecem, também, uma grande varie-
dade de serviços para a sociedade, como 
bolsas de estudos, trabalhos voluntários, 
ambientais e sociais. Sem considerar que 
as escolas, em sua maioria, são tributa-
das como qualquer outra empresa.

É verdade que a escola particular 
é paga, mas as famílias continuam 
tendo a opção de escolha: podem usar 
a do Estado, sem pagar diretamente 
e aceitar o tipo de ensino ofertado ou 
procurar uma opção particular que 
atenda suas expectativas.

Se comparada com a escola pública, os 
resultados da escola particular são muito 
superiores, tanto na aprendizagem 
formal quanto no desenvolvimento das 
habilidades necessárias para a vida em 
sociedade. Isso se dá por duas razões: 
pela maior participação dos pais e 
responsáveis na vida escolar dos filhos e 
pela escola que transforma o valor inves-
tido em qualidade da educação. 

T / Ademar Batista Pereira – Presidente do Sinepe/PR
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