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17%

20%

dos universitários brasileiros têm
algum tipo de crédito estudantil

dos universitários deverão ter crédito estudantil
em 2012, segundo estimativa da consultoria Hoper
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Resultado surpreendente. Estudantes do 9º ano do Colégio Regina Mundi, na zona sul de São Paulo; obra Matemática nas Profissões, escrita pelos alunos, foi lançada na Livraria Cultura
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Na escola, alunos
sentem o gosto de
publicar livros

Modelo de sucesso. Em al-

Regina Mundi. Matemática

São Domingos. Maria-fedida

Santo Américo. Cordel

Humboldt. Poemas

nas livrarias e fico muito feliz em
ver um produto da escola também do lado fora dos nossos muros. A escola hoje não pode ficar
fechada nela mesma.”
Depois dessa experiência, as
professoras Eloise Janczur Guazzelli e Wilma de Brito Camargo
lançaram um outro livro infantil, o Ponto de Vista, produzido a
partir de desenhos dos alunos

nasaulasdeartes.Aobra incentiva o leitor a também ser produtor de arte.
Uma das pioneiras em transformar o trabalho escolar em
obra vendida nas livrarias foi a
professora Theodora Maria de
Almeida, com o Quem Canta Seus
Males Espanta, de 1998. O livro
já está na 31.ª edição.
Asmúsicas foramgravadas eas

Em geral são obras coletivas, fruto de projetos de pesquisa com
finalidade didática e muita dedicação, que extrapolam os limites da sala
Luciana Alvarez

Com menos de 15 anos de idade, ainda no ensino fundamental, estudantes de algumas escolas paulistanas já experimentaram o gosto de serem autores de livros. Em geral são obras coletivas, fruto
de projetos de pesquisa com
finalidadedidáticaemuitadedicação, que extrapolam os limites da sala de aula.
Para os 70 alunos do 9.º ano
do Colégio Regina Mundi, na
zona sul, anteontem foi um
dia emocionante, pois ocorreu o lançamento do livro Matemática nas Profissões, na Livraria Cultura. Trata-se de
um projeto desenvolvido nas
aulas de matemática que deu
tão certo que os professores
não se conformaram simples-

mente em dar nota e passar para
o próximo assunto.
“Todoprofessor de matemática escuta direto a pergunta: Por
quetenhode aprenderisso?”,explicaadocente ElaineBarrela sobre o surgimento da ideia do trabalho. “Dividimos as turmas em
grupos,ecadaumtevedeinvestigar como se usa a matemática
em determinada profissão, com
pesquisas e entrevistas. Eles se
envolveram bastante, o resultado foi surpreendente.”
O resultado impressionou
tambémos autores. “Não pensava que iria tão longe. Tenho muito orgulho do nosso trabalho”,
diz o aluno Vinícius Ferraioli de
Paula, de 14 anos. “Fizemos tudo
no livro: pesquisa, textos e ilustrações. Para mim, a parte mais
difícil foi escrever. Nunca tinha
feito um texto tão grande.”

Concursos também
estimulam produção
Outrojeitodeestimularaproduçãodetextosedetrabalhosartísticos na escola é a realização de
concursos. Em geral, essa forma
é adotada quando se abrange um
número maior de estudantes, o
que tornaria inviável publicar o
melhor trabalho de cada um.

HojeserálançadoolivroEscritor na Escola, uma publicação
de nove textos de alunos – poesias, crônicas e contos – de algumasescolaspúblicas.Olivronasceu de um projeto da Academia
PaulistadeLetras edo Centro de
Integração Empresa-Escola pa-

O Livro da Maria-Fedida, produzido pelos estudantes do 1.˚
ano do ensino fundamental de
2008 do Colégio São Domingos,
surgiu de uma ideia proposta pelos próprios alunos. “Eles observaram ovinhos na escola e quiseram descobrir do que se tratava”, conta a professora Renata
Aguiar, que orientou o projeto.
Foram as 21 crianças que pesquisaram, escolheram que informaçõesentrariamefizeramosdesenhos que ilustram a obra.
Primeiro, o trabalho virou um
livreto distribuído para as famílias. Mas a mãe de um aluno, dona da editora Alameda, viu no
material potencial para bem
mais. “Quando contei em classe
a proposta de transformar o projetoemlivrodeverdade,elesficaram alucinados, toparam na hora”, lembra a professora. “Vou

ra incentivar a leitura.
Neste ano, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo,
emparceira com aCâmaraBrasileira do Livro (CBL), lançou o
1.º Prêmio Ser Autor. Participaram alunos da rede e também os
professores. A antologia, com
123 trabalhos, foi lançada na Bienal do Livro.
Na rede municipal paulistana
foram escolhidos 20 desenhos
de alunos que ilustrarão as capas
dos cadernos distribuídos com o

ilustrações, feitas pelos alunos do ensino infantil do colégio Bola de Neve naquele ano.
“Era um trabalho que nasceu a
pedido dos pais, que vinham
meperguntarcomosecantava
determinada música que os filhos aprendiam na escola”, diz
Theodora. “Mas eu conhecia
um pessoal de uma editora, e
eles acharam a ideia bárbara.”

kit escolar no ano que vem. O
tema do concurso, que está na
segundaedição,foiOMelhorLugar do Mundo.
Também no ano que vem, o
Colégio Nossa Senhora do Carmo promoverá um concurso de
redação entre seus alunos, cujos
textos vencedores serão organizados em um livro. O tema já foi
definido:CuidardoqueEstáPróximo.“Podeser interpretadocomo a natureza ou como os outros seres humanos. É bem

abrangente”, diz a professora
de ciências Izabel Cristina
Stankezicius, que idealizou o
prêmio.
Para Izabel, os benefícios
vão muito além do estímulo à
capacidade produção de textos. “O mundo dos estudantes às vezes é muito restrito,
gira em torno da família e da
escola. Com esses prêmios,
eles começam a expandir a visão,ficammaispreparadospara a vida fora daqui.” / L.A.

guns colégios, a experiência
dátãocerto queaescolaresolve repetir o modelo nos anos
seguintes. Pela segunda vez
neste ano, alunos do 5.˚ ano
do Colégio Santo Américo
produziramum livro.Oprojeto da disciplina de língua portuguesa de 2009 – escrever
em formato de cordel a história do clássico Odisseia – fez
sucesso e teve tanta qualidade que virou um livro.
“O que fez a diferença foi o
empenho. No início nem tínhamos a ideia de publicar
um livro”, afirma a professora
Sheila Stadafora. “Eu aparecia no corredor e os alunos já
faziamcoro,pedindoaulaspara produzir o cordel. Não queriam saber de outro assunto.”
Esteano,acoletâneadecontos de fada Clássicos em Cordel
foi lançada na quarta-feira,
em um sarau para as famílias.
UmDVDcomashistóriasnarradas pelos alunos acompanha a obra. Isadora Monteiro,
de 10 anos, conta que o projeto a ensinou a trabalhar em
equipe. “Cada um tinha uma
função: um contava os versos,
outro montava rimas. Foi tudo muito legal.”
Na escola Humboldt, o programa Poemas e Aquarelas
vem sendo replicado desde
2004 por alunos do 7.º ano,
cada vez com um novo tema.
“É um trabalho interdisciplinar, que envolve português e
artes, mas também pode incluirgeografia,ciências,história”, diz a coordenadora Ivani
Gatta. “Primeiro a gente amplia o repertório do aluno sobreaquele tema,depoisoestimulamos a produzir.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A20.
RENATO WEIL/EM/D.A PRESS

Haddad recebe
hoje proposta
de consórcio
mineiro
Os reitores que planejam o
consórciodasseteuniversidades mineiras entregam hoje o
documento preliminar com
as propostas para o ministro
da Educação, Fernando Haddad, em Belo Horizonte.
Apropostaéuminstrumento de planejamento e gestão
formulado coletivamente.
Contém as diretrizes das universidades para 2011-2015.
O consórcio permitirá a in-

ENSINO SUPERIOR

Unifesp empossa 51
membros de conselho

União. Universidade Federal de Alfenas integra consórcio
tegração acadêmica nas áreas de
ensino (principalmente no que
se refere à mobilidade estudan-

til),pesquisa eextensão, alémde
facilitar a captação e a aplicação
de recursos e parcerias.

A Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) deu posse na
sexta-feira aos 51 novos membros do Conselho Universitário, órgão máximo normativo,
deliberativo e de planejamento
da instituição. “A mudança representa um marco histórico
por consolidar a transição da
Unifesp de universidade temática na área de saúde para uma
instituição plena em várias
áreas do conhecimento”, comemora Walter Manna Albertoni,
reitor da universidade. Criada
oficialmente em 1994, a Unifesp
originou-se da Escola Paulista
de Medicina, entidade privada

“Aos 5 anos, as crianças
não têm todas as
condições para entrar no
ensino fundamental.
Antecipar o ingresso
pode colocá-la
frente a desafios
estressantes.”
Cesar Callegari
DO CONSELHO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO (CNE)

fundada em 1933 que foi federalizada em 1956. O processo de
expansão teve início em 2005.
Atualmente a Unifesp possui
seis câmpus.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Bullying é tema de
cartilha do CNJ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou na semana passada uma
cartilha para auxiliar pais e professores a prevenir o
bullying nas escolas. A cartilha foi
feita pela psiquiatra
Ana Beatriz Barbosa
Silva, autora de Bullying:
Mentes Perigosas nas Escolas. O material do CNJ será
distribuído nas escolas das
redes de ensino público e privada do País, além de conselhos tutelares e varas da infância e juventude.

