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Para refletir

Embora eu não seja rei,

Decreto, neste país,

Que toda, toda criança

Tem direito de ser feliz!

(Ruth Rocha)

Especial é o mês de outubro que celebra a criança e
o/a professor/a, reafirmando a esperança.

Este boletim, por isso duplamente em festa, se
dedica ao hoje e ao amanhã (gestado agora) para a escola
e a educação, da declaração de Paulo Freire à Sala de
aula em movimento.

Na mesma sintonia, Adélia Maria Koff - parceira e
colaboradora da Novamerica, responsável pela supervisão
editorial dessa publicação - reflete o que é ser escola hoje,
na perspectiva de seu
Confira na última página.

O DDHH em sala de aula chega às escolas junto com o
resultado das eleições para o executivo e o legislativo, em
níveis federal e estadual. Seja quais tenham sido os/as já
eleitos/as, recomeçamos nossa tarefa cidadã: vigiar e
exigir o cumprimento dos compromissos por eles e elas
assumidos em campanha. E que o passado abra os
presentes pro futuro... (Tayguara)

Parabéns crianças, pelo seu dia!

Parabéns professor/a, pelo seu dia!

estar-sendo vir-a-ser.

O/a professor/a tem um presente desafiador,

cheio de aventuras e alegrias,

porque lhe é dado passar

todos os dias com o futuro.

(J.W. Schalatter)

e do seu

Parabéns crianças, pelo seu dia!

Parabéns professor/a, pelo seu dia!

estar-sendo vir-a-ser.

anos
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A equipe

Participe
Realizados os Encontros Regionais,

vem aí o Encontro Estadual de Educadores em Direitos
Humanos, no dia 11 de novembro próximo. Marque já a data
em sua agenda. Em breve anunciaremos o local de realização

deste encontro, espaço de convergência de todos/as os/as
nossos/as parceiros/as. Você é indispensável.

Datas Significativas

Primeiro ato - Ser escola em 2006 já a caminho de 2007:
as minhas apostas

Entendo que - em tempos tão difíceis e complexos - é
estar permanentemente questionando, refletindo sobre a própria prática
educativa que acontece no seu interior, procurando identificar seus
limites, suas possibilidades, reafirmando e/ou revendo seus princípios e
objetivos, reafirmando e/ou revendo seus caminhos estratégicos e
metodológicos. é estar o tempo todo se reinventando.

Entendo que é buscar, com freqüência, superar as
suas dificuldades cotidianas e apostar nas suas possibilidades de
transformação. E aqui eu estou me referindo tanto às transformações do
contexto intra como extra-escolar. Estou me referindo à possibilidade de
acreditar e participar da construção de uma sociedade mais fraterna,
com vida mais digna para todos e todas as pessoas.

, eu acredito, é pensar e agir na escola, considerando-
a espaço de circulação e de cruzamento de saberes, conhecimentos e
culturas. O que significa dizer que é superar a sua
tendência de ser uma escola monocultural, ou seja, uma escola que
ignora que as experiências, as realidades e os contextos que a envolvem -
desde o seu contexto mais local até o contexto no seu sentido planetário
- são plurais.

Portanto e sob a inspiração Gimeno Sacristán, eu entendo que
é pensar e fazer a sala de aula não apenas com o que “dita” a

cultura dominante e que certamente corresponde à visão de
determinados grupos sociais, mas ir além e valorizar - nos conteúdos, nos
textos e/ou nas atividades escolares -, por exemplo, a cultura popular, as
subculturas das crianças e dos jovens, as contribuições das mulheres à
sociedade, as formas de vida rural e dos povos desfavorecidos. É colocar
em discussão temas tais como o problema da fome, do desemprego, dos
maus-tratos, do racismo e do preconceito, as questões referentes aos

ser escola hoje

Ser escola hoje

ser escola hoje

Ser escola hoje

ser escola hoje

ser
escola hoje

No texto que se segue Adélia Koff, que há muito vem assumindo a
prática pedagógica escolar como objeto de preocupações e trabalho
dedicando-se, mais recentemente, às questões de currículo que integram
esta prática, tece reflexões sobre o tema organizando-as em dois atos.

No primeiro, partilha algumas de suas apostas acerca da escola de
2006, já grávida da escola de 2007. No segundo -

- assume que

Abordando duas lógicas para a organização curricular - a
disciplinar (ou por disciplinas) e a do currículo integrado - traz
argumentos em favor desta última porque, em suas próprias palavras,

Aqui reproduzimos o , acreditando que as indicações
de Adélia possam contribuir efetivamente para as reflexões de
professoras/es comprometidas/os com educação de qualidade como
direito de todos e todas.

Currículo Integrado
ou Integração Curricular: quando a ordem dos fatores não altera o
produto

primeiro ato

“a reinvenção da escola passa sim pela reinvenção
da organização curricular e/ou do conhecimento escolar ou, no mínimo,
passa pela discussão em torno das questões que envolvem essa
organização”.

“...tendo a acreditar que a opção por um currículo integrado ou por
uma integração curricular é uma aposta importante e que me parece
precisa mesmo ser feita, se desejamos construir uma escola mais
“antenada” com o nosso tempo. Pelo menos me parece que precisamos
nos movimentar no sentido de buscar uma integração curricular em todos
os níveis - integração entre saberes, conhecimentos e culturas, integração
entre diversos campos disciplinares, integração de diferentes dispositivos
pedagógicos e linguagens, integração de diferentes sujeitos.

SER ESCOLA EM 2006
CURRÍCULOS EM TEMPOS DE TRANSFORMAÇÃO1

Adélia Maria Nehme Simão e Koff
2

direitos humanos, às conseqüências do consumismo exacerbado, da
crise ambiental e ética, entre outros tantos temas que fazem parte de
nosso cotidiano*.

Nessa perspectiva, é tanto favorecer o acesso aos
conhecimentos sistematizados e socialmente relevantes, como também
valorizar as culturas sociais de referência e os conhecimentos frutos das
experiências e da vida cotidiana de suas crianças e jovens.

é incentivar a descoberta, a pesquisa, o trabalho
autônomo, o estudo individual e em grupo. E ainda incentivar e trabalhar
com as múltiplas linguagens, inclusive com as linguagens que são
próprias das tecnologias avançadas da informação e da comunicação.

é poder contar com professores e professoras que
estão, sistematicamente, refletindo sobre suas próprias práticas,
conhecimentos e atitudes, que acreditem e apostem na relevância do
trabalho e da produção coletiva e que sejam mediadores de um
processo de ensino-aprendizagem que acontece para além das suas
salas de aula.

é apostar em uma escola que dialoga com outras
práticas sociais e que se enriquece neste diálogo de mão dupla.

, como aprendi com a professora Vera Candau, é
acreditar, atuar e trabalhar no sentido de sua reinvenção, concebendo-a

é apostar, e eu aposto, na
necessidade e na possibilidade de reinventá-la, concebendo-a como um
espaço multidimensional, mas principalmente apostando na dimensão
cultural como o centro configurador de suas ações.

E, nesse sentido, é aceitar
pensar e discutir sobre as possibilidades e a necessidade de reinventar
currículos** em tempos de muitas transformações...

* (cabe ressaltar que) ...o conhecimento escolar define-se em relação
aos demais saberes sociais, seja o conhecimento científico, os
conhecimentos cotidianos ou os saberes populares. Entendo, portanto,
que o conhecimento escolar é uma construção específica e não
simplesmente uma reprodução simplificada de outros conhecimentos
produzidos fora do universo escolar.

** (...) estou considerando o conceito de currículo para muito além
de uma simples listagem de temas ou conteúdos. (...) quando penso e
falo sobre currículo, estou pensando e falando sobre seleção, mas
também sobre organização dos conteúdos escolares, sobre transmissão,
aquisição, construção e/ou produção de conhecimentos na escola,
sobre cultura escolar e da escola e, ainda, estou pensando e falando
sobre tudo isso sempre de modo articulado com estratégias,
procedimentos e práticas didático-pedagógicas utilizadas para o
desenvolvimento e para a avaliação do currículo na escola. Em outras
palavras, estou falando de currículo em movimento, de currículo em
ação, tendo presente a tensão e/ou a relação inevitável entre currículo e
processos de ensino-aprendizagem.

Texto elaborado para mesa-redonda realizada dia 11 de setembro de
2006, no Colégio Teresiano, Rio de Janeiro.

Professora de Didática da Universidade Estácio de Sá e Doutoranda da
PUC-RIO.

ser escola hoje

Ser escola hoje

Ser escola hoje

Ser escola hoje

Ser escola hoje

Ser escola em 2006 a caminho de 2007

ser escola em 2006 a caminho de 2007

“como um espaço de busca, construção, diálogo e confronto, prazer e
desafio, conquista de espaço, descoberta de diferentes possibilidades, de
expressão e linguagens, aventura, organização cidadã, afirmação da
dimensão ética e política de todo o processo educativo”.

1

2

Paulo Freire

OUTUBROOUTUBRO

Dia do/a

Professor/a1515

Dia Internacional

para a Erradicação da

Pobreza

1717

Dia da
Democracia

Oportuno para
lembrar que o

exercício do voto é
apenas uma das
manifestações da
cidadania ativa.

2525
Dia da Criança1212
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Cara professora, caro professor, neste boletim de outubro apresentamos as
últimas atividades do tema/lema do ano, já que o de novembro/dezembro

publicará trabalhos de escolas parceiras.

Por isso, optamos por sugerir atividades que complementem o percurso feito até aqui e
resgatamos uma proposta feita no ano passado, voltada para a continuidade de um tema
que não se esgota ao findar o ano: a educação/escola de qualidade como direito de tod@s.

Sites

http://www.vivenciapedagogica.com.br/?q=educacao_inclusiva_
sites.html

Para os/as professores/as e crianças

Os direitos das crianças segundo Ruth Rocha.

Indica vários sites que disponibilizam notícias, textos, informações
de cursos, de dissertações, sobre (tema dos
Encontros Regionais de Educadores em DDHH, do Rio e de
Cachoeiras de Macacu, realizados pela Novamerica).

São
Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002.
Incluindo breve história dos direitos da criança, o livro apresenta os
direitos da criança destacando aquele que é

como
Tudo em versos, rimas e muito

colorido, como a vida de toda criança deve ser. Agradável leitura
para as crianças. Bom instrumento de trabalho para o/a professor/a.

educação inclusiva

ROCHA, Ruth.

, segundo Ruth Rocha,
“básico e inalienável: o direito à infância” “pisar descalça no
barro”, “ser alegre e tagarela”...

Educação infantil

séries iniciais

Ensino Fundamental

e

do

Educação infantil

séries iniciais

Ensino Fundamental

e

do

Atividade 1Atividade 1

Somos crianças,
temos direitos!
Somos crianças,
temos direitos!

Aproveitando a indicação do livro
- ver

“Enriquecendo a ação” - sugerimos:

Se a escola ou você puder dispor do livro
neste momento:

Lê-lo com/para as crianças. Ensaiar as
trovas (são vinte e três. Dependendo do
tamanho de sua turma, cada criança pode
ficar com uma) para possíveis apresentações.
Fazer outras ilustrações para compor um
novo livro (ou um mural, ou um blocão), com
a s m e s m a s t r o v a s e “ n o v o s / a s
ilustradores/as”. Também pode ser feito um

, para enfeitar
a sala de aula. Esta forma de organização tem
uma grande vantagem: pode ser facilmente
deslocada para qualquer lugar. No caso de
uma festividade da escola ou de um evento
(olha aí o Fórum de novo!).

Se a escola ou você não puder dispor do
livro neste momento:

Conversar com as crianças sobre os
direitos anunciados por Ruth - entre
outros, os direitos de

e
, de ,

, ,
, ,

,
,

(Observe que vários deles podem ser
propiciados às crianças na própria sala de
aula - inclusive uma comemoração de
aniversário para toda a turma, com o bolo
por ela confeitado, como parte da festa);

Levantar com elas outros direitos que
acham que todas as crianças devem ter. A
partir daí, os mesmos procedimentos
sugeridos acima podem ser adotados. O
novo texto pode ser composto também
em trovas ou em declarações, o que for
mais acessível à sua turma.

como reforço do que você já
desenvolveu sobre o tema/lema do ano,
explore especialmente o direito de estudar

(em uma escola !).

Os
direitos das crianças segundo Ruth Rocha

perguntar e ter
alguém pra responder, de ser diferente
ser bem aceita ter brinquedos de
sorrir de ter lápis de colorir de fazer bolha
de sabão brincar de adivinhação lamber
fundo de panela montar um jogo de
armar a e a pão, festejar aniversário,
com bola, bolo e bala, de ...

legal

Varal dos Direitos das Crianças

Atenção:

livros

estudar

Atividade 2Atividade 2

Fazendo a minha/nossa parteFazendo a minha/nossa parte

Nossa trajetória pôs em relevo reflexões, análises e propostas de ação, voltadas à
qualidade da educação e da escola que reivindicamos para tod@as, em diferentes
perspectivas - de manifestos dirigidos ao poder público, à direção da escola ou ao/à
professor/a, à revelação de sonhos...

Uma forma comprometida de completar essa trajetória é pensar o que cabe a cada
aluno/a - suas próprias responsabilidades - para que a educação escolar (pessoal e do
grupo) tenha qualidade.

Esta é uma reflexão importante e pode/deve ser desenvolvida com todos os/as
estudantes. A questão é: qual a minha parte na conquista da educação que desejo?

O encaminhamento do trabalho provavelmente abordará as relações na escola e na
sala de aula e as atitudes compatíveis com um/a estudante que se empenha por sua
aprendizagem e seu crescimento, como aluno/a e cidadão/ã. Estimule a discussão
sobre as duas abordagens.

Ao desencadear o trabalho (adequando-o ao nível de sua turma) atente para
evitar/problematizar sugestões que recomendem punições. É muito importante tratar o
tema das responsabilidades individuais e coletivas sob o ângulo da positividade, do
comprometimento individual e grupal, seja com o estudo, seja com as relações.

O material obtido - após o levantamento e as decisões conjuntas - pode ser
registrado, por exemplo:

- em
cartazes ou “pirulitos” conduzidos por bonequinhos/as recortados/as em cartolina
colorida. Espalhados/as pelas paredes da sala (coisas do tipo: devemos deixar a sala
arrumada e limpa para os/as colegas da outra turma, devo fazer com cuidado e
capricho pesquisas/trabalhos que a professora pedir) as inscrições podem ser expostas
todas juntas ou seqüencialmente, ao longo do mês. Os cartazes e/ou pirulitos com
cabos permitirão que sejam conduzidos pelas próprias crianças em situações
pertinentes.

- em “receitas” que indiquem
os vários “ingredientes” (assim como o “modo de fazer”) de um/a estudante
comprometido/a tanto com a qualidade de seu empenho escolar, quanto com a
qualidade das relações intra-escolares. No caso de elaboração de várias receitas (uma
de cada pequeno grupo constituído para a atividade) cabe a produção de um

da turma. Incentivo à criatividade para escolha dos títulos das receitas e do
livro. Viriam a calhar, encenações - em pequenos esquetes ou na simulação de um
programa culinário de rádio ou TV - para apresentação das receitas. Cada grupo escolhe
a forma de sua preferência.

- em escrito em forma de pergaminho ou
quadro emoldurado, para exposição na sala de aula. Ou em

, confeccionada com páginas em tamanho de ¼ de folha A4 ou ofício, dividida em
duas ou três partes (serão necessárias, por aluno/a, cerca de 46 folhas, no primeiro caso
e de 31, no segundo, para as páginas do calendário). Nas páginas iniciais,
preferivelmente em cor diferente, serão transcritas as indicações coletivas e, para
aquele/a que assim o desejar, também os compromissos assumidos singularmente.

A agenda pode trazer, ainda, as datas definidas na atividade “caminhando...
caminhando...”. Capas (em cartolina, papelão, E.V.A., plástico...) e outros detalhes
ficarão a critério de cada um/a, conforme seu gosto pessoal.

Professor/a, leve sempre em conta a possibilidade de divulgar o trabalho feito em
sua turma para outras e mesmo para toda a escola. E, é claro, no Encontro Estadual de
Educadores em DDHH. Quem sabe poderemos ter uma banquinha de Livros de
Receitas na exposição de ?

Pelas turmas de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental

Pelas turmas das séries finais do ensino fundamental

Pelas turmas de ensino médio ,

Livro de
Receitas

manifesto
agenda do/a estudante

2007

posters

Para todos os níveis de escolaridadePara todos os níveis de escolaridade

Atividade 3Atividade 3

Caminhando... caminhando...Caminhando... caminhando...

Para todos os níveis de escolaridadePara todos os níveis de escolaridade

Reeditando sugestão feita em outubro de 2005, propomos a
confecção do calendário do próximo ano. Naquela oportunidade
ressaltávamos a necessidade de permanência da luta pela conquista
da paz. A significação é a mesma agora: a caminhada em direção à
educação e à escola de qualidade, concretizada em cada passo
presente, tem que continuar. O calendário de 2007, destacando dias
que podem a ela ser relacionados, é um símbolo! Ao mesmo tempo,
lembrete-alerta e compromisso.

Escolher uma data para cada mês que direta ou indiretamente
esteja relacionada à educação de qualidade como direito de todos e
todas (apontamos para cada mês, duas que podem ser trabalhadas
nessa direção. Outras podem ser localizadas nos diferentes
exemplares deste boletim e em sites)

Planejar a forma do calendário (De parede ou mesa? Com as
páginas em bloco ou quadro mural?)

Decidir o tamanho das doze páginas a serem organizadas em
duas partes: uma para o calendário propriamente dito - com o dia
(número) escolhido destacado - e outra para:

Escrever a data selecionada (Dia da Educação ou Dia Nacional
do Estudante, por exemplo) e fazer ilustração a ela apropriada,
com desenho a lápis, tinta relevo ou cola colorida; pintura a
dedo; recorte e colagem, etc.;

Escrever uma frase (para as/os alunas/os menores) ou pequeno
texto alusivo (especialmente no caso de alunos/as do ensino
médio), relacionando a data à escola de qualidade para tod@s.

Relembramos que a seleção das datas, a elaboração de
frases/textos, a decisão sobre a ilustração (o quê e como)
oportunizarão mais uma vez que o tema seja discutido e a
importância de prosseguir com a luta em prol da educação seja
enfatizada. Particularmente com os/as alunos/as do Ensino Médio e
EJA, cabe explorar a necessidade de acompanhar os mandatos
dos/as recém eleitos/as, quanto aos compromissos proclamados
com a educação.

Novamente recomendamos que, no próximo ano, em cada sala
de aula seja exposto o calendário produzido pela turma que a utiliza
e que os confeccionados pelas séries que se despedem da escola
fiquem em salas de uso comum da escola: cozinha, refeitório, sala de
leitura, sala da direção, etc.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio;

III - atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na
rede regular de ensino;

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de
zero a seis anos de idade;

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades
e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores
as condições de acesso e permanência na escola;

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público,
por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

JANEIRO
JANEIRO

30 - Dia da Não Violência

31 - Dia da Solidariedade MAIOMAIO

01 - Dia Mundial do Trabalho

13 - Dia da Fraternidade

Brasileira

JULHOJULHO

13 - Dia da Promulgação do

Estatuto da Criança e

do Adolescente

14 - Dia Universal da Liberdade

de Pensamento

SETEMBROSETEMBRO

06 - Dia da Juventude Brasileira

16 - Dia Internacional da Paz

JUNHOJUNHO

04 - Dia Internacionaldas Crianças
Vítimas de Violência05 - Dia Internacional doMeio Ambiente

ABRILABRIL

19 - Dia do Índio28 - Dia da Educação

FEVEREIRO
FEVEREIRO

14 - Dia do Amor, da Amizade25 - Dia das Comunicações

AGOSTO
AGOSTO

11 - Dia Nacional do Estudante
26 - Dia Internacional daIgualdade Feminina

OUTUBROOUTUBRO

12 - Dia das Crianças
15 - Dia dos/as Professores/as

MARÇOMARÇO

19 - Dia da Escola

21 - Dia Internacional Contra

a Discriminação Racial

NOVEMBRO
NOVEMBRO

16 - Dia Internacionalda Tolerância22 - Dia da Liberdade
DEZEMBRODEZEMBRO

10 - Dia Internacional dos

Direitos Humanos

31 - Dia da Esperança


