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Eleição Direta Eleição Direta Eleição Direta Eleição Direta 
paraparaparapara    

    Direção da Direção da Direção da Direção da 
Escola.Escola.Escola.Escola. 

Há pela frente um desafio 
muito grande no desenvol-
vimento da educação na 
Escola Estadual “Mª Gabri-
ela”, mas uma coisa já é 
percebida na escola: que a 
Pedagogia de Projetos che-
gou para ficar e contribuir 
para a melhoria da educa-
ção pública se integrando  
aos conteúdos desenvolvi-
dos por professores em sala 
de aula.      

Trabalhar com projetos na 
educação é uma alternativa 
curricular viável num ambi-
ente educacional resistente 
a mudanças nos  métodos 
de ensino/aprendizagem e 
avaliação.  

A Pedagogia de Projetos se 
integra a Escola para apri-
morar as demais compreen-
sões de educação em práti-
ca na educação brasileira. 
Em geral, na concepção 
cientificista, os professores 
“enxergam o conhecimento 
escolar apenas como a 
transmissão de um conheci-
mento disciplinar (já pronto 
e acabado) a alunos que 
não o detém. Estão preocu-
pados com a transmissão 
de conteúdos disciplinares, 
acham que não podem a-
brir uma discussão com os 
alunos, ou propor um tra-
balho de grupo, pois isso 
significaria perda de tempo 

e o não "vencimento" dos 
conteúdos, ao final do ano”. 
Na concepção espontaneista, , , , 
o professor ao tentar romper 
com esta concepção cientifi-
císta, acaba negando e desva-
lorizando os conteúdos disci-
plinares, entendendo a esco-
la apenas como espaço de 
conhecimento da realidade 
dos alunos e de seus interes-
ses imediatos. 

A Pedagogia de Projetos se 
coloca intimamente relacio-
nada com a concepção glo-
balizante de educação. É 
uma das expressões dessa 
concepção, pois “permite 
aos alunos analisar os proble-
mas, as situações e os aconte-
cimentos dentro de um con-
texto e em sua globalidade, 
utilizando, para isso, os co-
nhecimentos presentes nas 
disciplinas e sua experiência 
sócio-cultural.  

É necessário ter claro que 
não se organiza os projetos não se organiza os projetos não se organiza os projetos não se organiza os projetos 
em prejuízo dos conteúdos em prejuízo dos conteúdos em prejuízo dos conteúdos em prejuízo dos conteúdos 
das disciplinasdas disciplinasdas disciplinasdas disciplinas. Pelo contrá-
rio, o que se defende é justa-
mente a integração de con-
cepções de educação através 
do desenvolvimento de pro-
jetos, com o objetivo de re-
solver – mesmo que de for-
ma simulada - questões rele-
vantes para os estudantes, 
para a escola e para a socie-
dade. A compreensão e/ou 

resolução de problemas 
dentro da sua realidade e 
contexto “vai gerando as 
necessidades de aprendiza-
gem e, nesse processo, os 
alunos irão se defrontar 
com os conteúdos das di-
versas disciplinas, entendi-
dos como "instrumentos 
culturais" valiosos para a 
compreensão e intervenção 
na realidade. A iniciativa da 
prática de projetos na escola 
não pode ficar restrita a um 
grupo de professores 
“sensíveis” a essa concep-
ção e método educativo.  

A transformação na educa-
ção e a tão almejada 
“qualidade na educação 
pública” passa, sobretudo, 
por mudanças de cunho 
pessoal. É claro que não se 
pode deixar de lado a res-
ponsabilidade do Estado no 
financiamento e estrutura-
ção da educação. Entretan-
to, as mudanças mais signifi-
cativas são aquelas adotadas 
por professores e gestores 
no próprio ambiente esco-
lar. É necessário romper as 
amarras e as resistências 
pessoais ou coletivas. Há 
um grande desafio no de-
senvolvimento da educação, 
e a pedagogia de projeto 
veio para somar e contribu-
ir na superação dos proble-
mas educacionais e colabo-
rar na organização do proje-
to político pedagógico da 
Escola Mª Gabriela.    

Editorial:       Pedagogia de Projetos e transformação.Editorial:       Pedagogia de Projetos e transformação.Editorial:       Pedagogia de Projetos e transformação.Editorial:       Pedagogia de Projetos e transformação.    

 

Ao completar 18 anos de 
idade a Escola “Mª Gabriela” 
terá a sua primeira eleição 
direta para escolha da sua 
direção escolar e que terá um 
mandato de 02 anos a frente 
da escola. (2010/2011) 
Eleição direta para direção 
escolar não é algo novo e se 
confunde com a própria his-
tória de democratização do 
Brasil, sendo que a primeira 
experiência aconteceu em 
Porto Alegre na década de 
60. Com a redemocratização 
brasileira em 85, a Constitui-
ção de 88 e a nova Lei da 
Educação de 96 (LDB) a 
“bandeira” das eleições dire-
tas para direção escolar ganha 
mais força e presença na soci-
edade brasileira como instru-
mento de fortalecimento da 
cidadania.  
A eleição direta para direção 
escolar integra a chamada 
“Gestão Democrática Esco-Gestão Democrática Esco-Gestão Democrática Esco-Gestão Democrática Esco-
larlarlarlar” que tem como princípios: 
1) A DescentralizaçãoDescentralizaçãoDescentralizaçãoDescentralização do po-
der de gestão e decisão das 
mãos da direção escolar; 2 ) 
A participação participação participação participação da comunida-
de na escolha da direção es-
colar, no Conselho Escolar, 
Grêmio Estudantil, Conselho 
de Classe e no Projeto Políti-
co Pedagógico da Escola; 3) 
A TransparênciaTransparênciaTransparênciaTransparência, na ampla 
informação e visibilidade na 
comunidade escolar das a-
ções, projetos e  recursos 
(financeiros, materiais ...) dis-
poníveis e utilizados na esco-
la.    

Assembléia Geral Assembléia Geral Assembléia Geral Assembléia Geral     
Eleição Direta/Escola Mª Eleição Direta/Escola Mª Eleição Direta/Escola Mª Eleição Direta/Escola Mª 

Gabriela.Gabriela.Gabriela.Gabriela.    
Dia: 15/10 (5ª feira)Dia: 15/10 (5ª feira)Dia: 15/10 (5ª feira)Dia: 15/10 (5ª feira)    

Hora: 16:00Hora: 16:00Hora: 16:00Hora: 16:00    
Local: Escola Mª GabrielaLocal: Escola Mª GabrielaLocal: Escola Mª GabrielaLocal: Escola Mª Gabriela    

Pauta: Abertura do processo Pauta: Abertura do processo Pauta: Abertura do processo Pauta: Abertura do processo 
eleitoral; Escolhaeleitoral; Escolhaeleitoral; Escolhaeleitoral; Escolha    da Comis-da Comis-da Comis-da Comis-
são Eleitoral; Definição da são Eleitoral; Definição da são Eleitoral; Definição da são Eleitoral; Definição da 

data da eleição. data da eleição. data da eleição. data da eleição.     

Nome: ETvaldo  

Hobby: Escrever 

Esporte: Xadrez 

Som: Clássico 

Uma Palavra: Inte-
ligência                 

Nome: Tiozinho 

Hobby: Escutar mú-
sica 

Esporte: Nenhum 

Som: Metal 

Uma Palavra: f ... 

Nome: Léo 

Hobby: Cantar Rap 

Esporte: Skate 

Som: Rap e Reggae 

Uma Palavra:  

Freedon  

Espaço Pedagógico Sala de Leitura /Escola Mª Gabriela Espaço Pedagógico Sala de Leitura /Escola Mª Gabriela Espaço Pedagógico Sala de Leitura /Escola Mª Gabriela Espaço Pedagógico Sala de Leitura /Escola Mª Gabriela ----    Ano I / Nº 01 / Out./2009Ano I / Nº 01 / Out./2009Ano I / Nº 01 / Out./2009Ano I / Nº 01 / Out./2009    

Gosta de grafitagem ou Gosta de grafitagem ou Gosta de grafitagem ou Gosta de grafitagem ou HQHQHQHQ? Participe deste espaço. É só procurar o    Henrique do 1º ano (tarde) e ? Participe deste espaço. É só procurar o    Henrique do 1º ano (tarde) e ? Participe deste espaço. É só procurar o    Henrique do 1º ano (tarde) e ? Participe deste espaço. É só procurar o    Henrique do 1º ano (tarde) e 
contar a sua idéia. Quem sabe ela não vira uma “tira” como os personagens acima do Henriq Osga.  contar a sua idéia. Quem sabe ela não vira uma “tira” como os personagens acima do Henriq Osga.  contar a sua idéia. Quem sabe ela não vira uma “tira” como os personagens acima do Henriq Osga.  contar a sua idéia. Quem sabe ela não vira uma “tira” como os personagens acima do Henriq Osga.      

Nome: Laila 

Hobby: Violão e 
Poesia 

Esporte: Patins  

Som: rock românti-
co 

Uma Palavra: Amor 

 



Virou sensação na Escola 
“Mª Gabriela” o Projeto 
“Xadrez na Escola: uma 
estratégia para a paz”. Este 
projeto tem alguns desafi-
os pela frente. O primeiro 
desafio: disseminar a práti-
ca do xadrez na escola.  

Desde o segundo semestre 
de 2008 os alunos da esco-
la vêm sendo iniciados no 
uso do jogo do xadrez no 
seu tempo livre da sala de 
aula. Esta experiência vi-
nha sendo realizada na 
“Sala de Leitura”, mas 
cresceu rapidamente e 
logo teve que ser levado 
para fora deste espaço. 
Atualmente o projeto con-
ta com um espaço pró-
prio, uma “Sala do Xa-
drez” logo na entrada da 
escola, espaço este que 
servia de depósito e em 

nada agradava aos olhos 
de quem chegava à escola. 
Hoje, o espaço conta com 
uma bela pintura do proje-
to que dá boas vindas aos 
visitantes e a toda a comu-
nidade escolar. Esse novo 
espaço sem dúvida vem 
contribuir para a amplia-
ção do uso do xadrez na 
escola. O segundo desafio 
do projeto é sem dúvida o 
maior: atrair professores 
para o bom uso do xadrez 
na escola enquanto recur-
so pedagógico multidisci-
plinar. Há no Brasil diver-
sas experiências no uso do 
xadrez na educação. Nes-
sas experiências professo-
res de matemática, física, 
filosofia, história, geografi-
a, artes e educação  física, 
por    exemplo, estudaram 
os diversos conhecimentos 

reunidos ao jogo do xa-
drez e o adotaram nas 
aulas como recurso peda-
gógico complementar na 
educação.     

Oficina de Xadrez: Oficina de Xadrez: Oficina de Xadrez: Oficina de Xadrez: O pro-
jeto prevê a realização de 
diversas oficinasoficinasoficinasoficinas de xadrezde xadrezde xadrezde xadrez 
a partir de outubro outubro outubro outubro na Es-
cola “Mª Gabriela”, uma 
Mostra de Xadrez na Es-Mostra de Xadrez na Es-Mostra de Xadrez na Es-Mostra de Xadrez na Es-
colacolacolacola e o IntercâmbioIntercâmbioIntercâmbioIntercâmbio com 
as Escolas “Palmira Gabri-
el”, “Ruth Almeida” e 
“Maria Estelita”. 

As inscriçõesAs inscriçõesAs inscriçõesAs inscrições para as Ofi-
cinas de Xadrez serão rea-
lizadas na “Sala de Leitu-
ra”. 

Projeto Estimula ao Projeto Estimula ao Projeto Estimula ao Projeto Estimula ao 
Protagonismo Juvenil Protagonismo Juvenil Protagonismo Juvenil Protagonismo Juvenil na na na na 

Escola.Escola.Escola.Escola.    

Fala Sério! Perguntas e respostas Fala Sério! Perguntas e respostas Fala Sério! Perguntas e respostas Fala Sério! Perguntas e respostas 
sobre adolescência e saúdesobre adolescência e saúdesobre adolescência e saúdesobre adolescência e saúde    

    
O que é DST?O que é DST?O que é DST?O que é DST? _ DST é a sigla de Do-
ença Sexualmente Transmissível. Ou 
seja, doença que se transmite principal-
mente através do contato sexual. As 
DST´s podem causar vários problemas 
genitais e corporais, inclusive graves 
infecções e, em casos extremos, a mor-
te. No tempo das nossas avós e avôs, 
elas eram chamadas de doenças vené-
reas, referindo-se a Vênus, a deusa do 
amor..., mas o termo caiu em desuso.  
Esta e outras perguntas e respostas estão no Esta e outras perguntas e respostas estão no Esta e outras perguntas e respostas estão no Esta e outras perguntas e respostas estão no 
livro livro livro livro Fala Sério!Fala Sério!Fala Sério!Fala Sério!        Já disponível Já disponível Já disponível Já disponível na Sala de 
Leitura..        

Orelha Orelha Orelha Orelha de Livrode Livrode Livrode Livro    

Finalmente a SEDUC deu o sinal que 
faltava para o início do projeto 
Construindo a Cultura da Participação 
Juvenil. Este projeto foi aprovado em 
2008 em seleção pública de projetos e 
tem uma previsão orçamentária de 
R$3.000,00 (três mil) voltados para o 
desenvolvimento das ações do projeto. 
Este recurso será depositado pela 
SEDUC na conta corrente do Conselho 
Escolar. 
Este projeto visa fundamentalmente 
estimular a organização dos estudantes 
da Escola “Mª Gabriela”, discutindo 
temas relacionados a cultura da paz e 
cidadania. Estão entre as ações previstas 
no projeto: 1) Realização de uma 
atividade simulada de Eleição Direta 
para Diretor e plebiscitos temáticos; 2) 
Organização do Grêmio Estudantil na 
escola. O Grêmio é o espaço de 
organização e luta dos estudantes no 
ambiente escolar. O projeto está sob a 
coordenação da Prof.ª Déa Benathar 
(Geografia) e conta com a colaboração 
da Sala de Leitura. 

Expediente: O Boletim Informativo Sala de Notícias é uma publicação quinzenal do Espaço Pedagógico “Sala de Leitura” da Escola 
Estadual “Mª Gabriela” (Belém-Pa.) sob a responsabilidade do seu Conselho Editorial. Coordenação: Prof. Marcos Sousa. Revisão: 
Prof.ª Cláudia Maués. Colaboração Henriq Osga (Graffite). Sugestões de pautas e/ou críticas  envie para o e-mail: 
prof.marcos_sousa@gmail.com  ou diretamente na “Sala de Leitura”. As informações presentes neste boletim expressam as opini-
ões de seus editores e podem ser disseminadas livremente. Seja você um Correspondente na Escola deste Boletim Informativo.  

Curtas & Boas 

• Carteira da Biblioteca:Carteira da Biblioteca:Carteira da Biblioteca:Carteira da Biblioteca: 
Brevemente a Sala de LeituraSala de LeituraSala de LeituraSala de Leitura estará 
cadastrando todos os alunos da Escola 
para o devido empréstimo de livros. Os 
alunos cadastrados terão direito a uma 
Carteira da Biblioteca que será o docu-
mento de identificação e empréstimo de 
livros. Aguarde novas informações na 
próxima edição do Boletim Sala de No-
tícias.    
• Acervo de Gib´s:Acervo de Gib´s:Acervo de Gib´s:Acervo de Gib´s:    
 

 Em uma das atividades da gincana reali-
zada no Dia do Estudante na sede da 
Asseduc a Sala de LeituraSala de LeituraSala de LeituraSala de Leitura foi premiada 
pelos alunos da escola com uma grande 
quantidade de gib´s gib´s gib´s gib´s (revistas em quadri-
nhos) em ótimo estado de conservação. 
As revistas estão a sua espera na Sala de Sala de Sala de Sala de 
LeituraLeituraLeituraLeitura e é um convite ao mundo fantás-
tico das histórias em quadrinho. 
 

• ConcursoConcursoConcursoConcurso dededede Grafite, Poemas & Poe-Grafite, Poemas & Poe-Grafite, Poemas & Poe-Grafite, Poemas & Poe-
siasiasiasia    

Está em fase de organização pela Sala de 
Leitura o primeiro Concurso de Grafite 
em Cartaz, Poema e Poesia    da Escola 
“Mª Gabriela”. Este concurso além de 

estimular a produção de textos, irá esti-
mular a produção da arte do grafismo 
na escola. Na modalidade poemas o 
concurso visa selecionar o poema que 
será transformado em Hino da Escola e 
posteriormente musicado pela banda da 
escola. O resultado final será publicado 
em livro e terá os próprios grafismos 
como ilustração da publicação. É sem 
dúvida uma bela iniciativa educativa que 
vem mobilizar a escola. 
• DeuDeuDeuDeu    no blog da Escola.no blog da Escola.no blog da Escola.no blog da Escola. 
Visite, conheça e interaja com o blog da 
Escola “Mª Gabriela” http://
www.magabiraformandotalentos.blogspo
t.com  O blog é uma iniciativa da equipe 
de professores do Laboratório de Infor-
mática. Envie sugestões de pauta ou ma-
térias para as professoras Aricleide 
(Língua Portuguesa) e Lindalva 
(Matemática).  

Projeto Xadrez na EscolaProjeto Xadrez na EscolaProjeto Xadrez na EscolaProjeto Xadrez na Escola    

 

Veja na Próxima Edição: 

Projeto Fortalecer (SEDUC/UFPa) 

Ações da Sala de Leitura 

Conheça o Projeto História Oral  

Veja o Projeto “Sala de Notícias” 

Chega Mais ... 

Professor(a),agende suas aulas na 

“Sala de Leitura”.Contamos com um 

grande acervo de novos DVD´s para 

sua aula. Fale com: Profª. Walquíria 

(manhã), Prof. Marcos (tarde) e Profª. 

Fátima (noite). 


