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O Parque com bosque
dessa árvore símbolo da
cultura japonesa recebe
barracas aonde o público
poderá saborear a
culinária japonesa como o
sushi, sashimi, bento,
tempurá, yakissoba, além
de doces e artesanatos e
lembranças da região.
Para animar a festa uma
programação com
apresentações de danças
típicas e musicais.A
tradicional festa de
Campos do Jordão
relembra o “hanami”, as
festividades do Japão para
a florada das cerejeiras
que marcam o ciclo de
“renovação” de seu povo,
já que é nessa época que
ocorre os casamentos, à
volta a aula e a busca do
primeiro emprego pelos
jovens nipônicos. Ao
mesmo tempo em que se
homenageia essa flor que
dura apenas 3 dias e, que
traz em sua pétalas a lenda
da princesa Kono-hana-
sakuya-hime que caiu do
céu sob uma cerejeira, no
Monte Fuji.Em Campos
do Jordão a Festa da

Cerejeira além de
reforçar a cultura
japonesa aos seus
descendentes no Brasil e
apresentá-la a
jordanenses e turistas,
possui os seus lados
sociais, de arrecadar
fundos para a Casa de
Repouso Sakura Home,
que atende japoneses e
descendentes que
precisam de cuidados
médicos específicos e
prolongados.As primeiras
mudas de cerejeira
chegaram à cidade em
1936, com a criação do
Sanatório Dojinkai, mas
foi em 1937, que colonos
japoneses moradores do
Lajeado começaram a
cultivar três tipos de
cerejeira, que se
adaptaram ao solo da
Mantiqueira. Mas em
1967, o Palácio Boa Vista
ganhou um jardim com
500 mudas de cerejeiras
do tipo Some Yoshino,
vindas diretas do Japão. E
com as proximidades de
sua florada, japoneses e
descendentes de várias
regiões do estado vinham

a Campos do Jordão para
conferir o espetáculo da
natureza. Com o
crescente número de
visitantes, surgiu o
interesse de promover um
evento que ressaltasse a
beleza e a importância da
planta para os japoneses e,
em 05 de outubro de
1965, o então prefeito em
exercício, Arakaki
Masakazu, sancionou a
Lei da Câmara Municipal
instituído a Festa da
Cerejeira em Flor em
Campos do Jordão.A 43ª
Festa da Cerejeira em Flor
acontece das 10h às 16h
30, com entrada franca,
sendo uma realização da
Benificência Nipo-
Brasileira de São Paulo,
Clube Cultural e
Recreativo Cerejeira,
com apoio da
 Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão e da
Secretaria Municipal de
Turismo. O Clube
Cerejeira fica na Rua
Tassaburo Yamagushi,
2173 – Vila Albertina.
Informações pelo
telefone (12) 3662-2911.

Festa da Cerejeira
estende-se
em agosto

O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB)
emitiu nota de
esclarecimento aos
professores estaduais e à
Apeoesp, o sindicato da
categoria, esclarecendo
que, quando sugeriu a
implantação de mais
classes de ensino médio
na rede municipal, não
teve intenção de
prejudicar o
funcionalismo do
Estado.”Solicitei para a
Prefeitura estudos no
sentido de se implantar
mais classes de ensino
médio nas escolas da rede
municipal de ensino,

atendendo reivindicação
de pais. Não tive a
intenção de prejudicar os
professores, diretores e
funcionários da rede
estadual de ensino”,
afirmou o
v e r e a d o r . ” R e c e b i
resposta do prefeito,
informando que, de
acordo com a
legislação, ‘a ampliação e
a oferta do ensino médio
competem ao Estado, e
não ao município. O
município, em
atendimento à legislação,
só pode investir na
ampliação da oferta do
ensino médio quando

comprovar que consegue
atender plenamente a
demanda da educação
infantil e do ensino
fundamental. Não é o caso
de Taubaté’”, esclareceu
Digão.Para o vereador, o
assunto está encerrado.
“Peço desculpas pelo
transtorno ocorrido e
reafirmo minha posição
de lutar sempre pelos
direitos dos professores
da rede estadual e
municipal de ensino,
mesmo que contrariando
siglas partidárias, fato
esse já demonstrado na
tribuna da Câmara de
Taubaté.”

Digão retira pedido de
ampliação de ensino

médio na rede municipal

Acesse:

www.tremembeonline.com.br

A realização do III
Congresso Nacional de
Educação em Ubatuba foi
considerada um
verdadeiro sucesso entre
os profissionais da área
em Ubatuba. Desde a
segunda-feira, 25, quando
foi feita a abertura do
Congresso pelo prefeito,
o chefe de gabinete e o
secretário de Educação,
p r o f e s s o r e s ,
coordenadores, diretores
e demais profissionais
ligados à rede municipal
de ensino participaram de
cursos, conferências e
palestras que ajudaram a
aumentar a atualização, a
capacitação e a
implementação de novos
s a b e r e s
escolares.Durante seu
discurso na abertura do
Congresso, na tenda
montada na Praça de
Eventos da Avenida
Iperoig, o prefeito
lembrou as muitas
realizações e conquistas
da Educação em sua
administração e enalteceu
o fato de esta área estar
em boas mãos, o que
reflete em melhorias e
qualidade. “É muito difícil
estar em um gabinete,
com toda a
responsabilidade do
município caindo sobre
quem governa. Mas
também é muito bom
quando vemos uma área
como a Educação nas
mãos de pessoas em quem
confiamos e sabemos que
trabalham com seriedade
e carinho. Isso nos enche

de orgulho e
tranquilidade, com a
certeza de um futuro ainda
melhor”, disse o
prefeito.Com relação ao
evento, o prefeito disse
que o Congresso veio para
ficar: “todos os anos
temos acompanhado o
sucesso dos Congressos
de Educação. Certamente
este é um evento que se
estabelecerá em nosso
calendário anual e no que
depender do governo
municipal, já no próximo
ano passará a acontecer no
nosso Centro do
Professorado”.O prefeito
também lembrou aos
centenas de presentes as
reformas e construções
de escolas, a nova frota
para transporte escolar, o
aumento significativo no
número de vagas em
creches, a superação da
meta do Ideb, entre outros
avanços conquistados
pela Educação nos
últimos anos.O valor do
professor O chefe de
gabinete falou da
importância do
profissional da educação
na vida e no
desenvolvimento do ser
humano. “Os professores
são pessoas essenciais
para a formação de todas
as pessoas. Eu que já
lecionei Direito, percebo
o respeito que aqueles
que foram meus alunos
têm comigo até hoje. Por
isso temos que dar o
devido valor a cada um
dos profissionais da
Educação. Sem dúvidas

estamos trilhando os
caminhos que garantem o
aprender e atingindo
nossos objetivos”, disse
Sato em seu discurso na
abertura do Congresso.O
diretor geral do III
Congresso Nacional de
Educação, José Raimundo
Facion, falou dos
i m p r e s s i o n a n t e s
currículos dos
profissionais convidados
para ministrarem as
palestras e cursos.
“Temos aqui profissionais
titulados, com carreira
acadêmica de longo prazo
e que sabem como
associar a ciência da
educação com a prática.
Alguns são pós-
doutorados em
universidades de renome
no exterior, com
sustentação teórica,
metodológica e
científica, mas também
com muita
experiência na prática. A
prefeitura, através da
Secretaria de Educação,
foi muito feliz com a
escolha e faremos de
tudo para que ano a ano o
Congresso seja ainda
melhor”, concluiu Facion.
Na noite da abertura
houve também a
apresentação da Famipa
(Fanfarra Municipal
Infantil da Escola Padre
Anchieta) e a conferência
realizada pelo Prof. Dr.
Fernando Mazzilli
Louzada, com o tema
“Neurociências e
Educação: um diálogo
possível?”.

III Congresso Nacional
de Educação é

considerado um
sucesso de público e

entre os profissionais da
área em Ubatuba

Quem acompanhou, em
1927, a compra de um
hidroavião e o início da rota
aérea Porto Alegre-Pelotas-
Rio Grande levando apenas
nove passageiros, jamais
poderia imaginar que nascia
ali a maior companhia aérea
que a América do Sul já teve.
Durante quase 80 anos, a
companhia levou brasileiros e
estrangeiros, com o máximo
de segurança e qualidade de
atendimento, aos quatro
cantos do planeta. E durante
30 anos desse período, a
comissária de bordo Cláudia
Vasconcelos estava lá,
acompanhando, como
testemunha, os melhores e os
piores momentos. E foi para
dividir com os brasileiros,
espalhados por todo o
mundo, essas emoções que
a escritora e poeta lança no
dia 27 de maio, às 19h, na
Livraria da Travessa, no
shopping Leblon o livro
Estrela Brasileira
(Kindlebookbr). Entre
pesquisas, redação, revisão e
impressão, o livro foi
produzido em três anos e
meio e foi inspirado na sua
própria história e nos
depoimentos de colegas e
frequent flyers. Para dar
visibilidade e corpo às suas
lembranças, Cláudia criou um
blog com fotos e textos, o
qual é acessado por
brasileiros e estrangeiros em
todo o mundo.Além de
depoimentos de
personalidades como o
cirurgião plástico Ivo
Pitanguy, Cláudia ouviu
comissários de bordo e ex-
funcionários que permitiram a
ela contar a história da Varig
do nascimento ao
encerramento dos voos.- A
Varig foi a grande
embaixadora do Brasil no
mundo, a tal ponto que
quando apresentou sinais de
declínio, ficamos sem
acreditar que isso pudesse
acontecer. Parecia parte da
gente, já que nós nos
sentíamos parte da Varig,
lembra Ivo Pitanguy.  O livro
trata também da
administração da Aerus,
fundo de pensão dos
funcionários da empresa que
sofreu intervenção do
Governo Federal após
diversas decisões
equivocadas. A situação
difícil dos ex-funcionários, a
maioria totalmente
desamparada e alguns já
falecidos, levou Cláudia a
criar a expressão “câncer de
angústia”. As realidades, e os
choques com elas,
encontradas em países onde
morou como China, Hong
Kong e África do Sul e o
encantamento com os
Estados Unidos também
integram esse livro biográfico.
Curiosidades O livro, de
fácil leitura e linguagem direta,
traz histórias divertidas e
curiosidades até hoje não
reveladas. Em uma delas,
Cláudia conta como socorreu
o autor brasileiro Gilberto
Freire, autor de Casa Grande

e Senzala, usando uma
garrafa portátil de oxigênio.
Gilberto teve um mal súbito
durante um voo da
Varig. Algumas histórias são
mais dramáticas, como o
caso da passageira que, em
meio a uma fortíssima
turbulência no voo entre
Buenos Aires e Montevidéo,
teve uma fratura exposta após
ser lançada ao teto do
banheiro e depois cair sobre
a pia. Ou em outro caso de
turbulência, os passageiros
de um voo entre Salvador e
Aracaju passaram por maus
momentos após se deliciarem
com casquinhas de siri e
chopps. O lado cômico está
em histórias como as dos
cachorros que se abrigavam
no aeroporto de Teresina,
capital do Piaui. Em meio a
algumas das mais altas
temperaturas do País, eles se
deitavam sob as asas dos
aviões para se protegerem do
sol escaldante. Um
comandante, apelidado de
Flecha Ligeira, conseguia
fazer o voo entre Belo
Horizonte e Rio de Janeiro
em pouco mais de uma hora
e era o terror dos comissários
de bordo que precisavam,
nesse curto espaço de tempo,
servir bebidas, petiscos, o
almoço e recolher as
bandejas depois. Ou quando
o sorvete chegava tão sólido
ao avião que só era quebrado
com um machado de
emergência. - Eu guardo a
lembrança divertida de alguns
passageiros que, confusos,
imaginando tratar-se de
tapiocas, mordiam as
toalhinhas quentes e
perfumadas usadas para
limpar as mãos antes das
refeições, conta.Famosos e
Frequent Flyers Para
escrever o livro, Cláudia
entrevistou várias
personalidades que tem na
Varig, até hoje, uma
referência de bom
atendimento e qualidade
como Chico Buarque, Ivo
Pitanguy, Denise Frossard e
Regina Marcondes Ferraz,
entre outros. Chico, por
exemplo, fala da importância
que as lojas da voadora,
espalhadas pelo mundo,
tinham para os brasileiros e
lembra que, muitas vezes, ia
às lojas de Paris e Roma,
para ler jornal, tomar café e
se encontrar com outros
brasileiros.Segundo Ivo
Pitanguy, o atendimento na
Varig era doce e as
aeromoças eram um encanto.
O cirurgião lembra ainda  do
conforto das antigas
aeronaves e conta  que os
passageiros aguardavam
para comer e beber bem no
avião, ao contrário, palavras
dele, do que ocorre hoje.As
Inovações A Varig foi uma
empresa que marcou uma
época e deixou saudades em
gerações de brasileiros que
aprenderam a respeitar e a
admirar esse verdadeiro
símbolo do Brasil no exterior.
- Minha vida se divide em
antes e depois da Varig. E

tenho certeza que as dos
meus colegas também. Nós
éramos a “internet” da época.
Éramos admirados pela
profissão e pela empresa
onde trabalhávamos. E para
os que me qualificam como
ex-comissária, faço uma
retificação: sou e sempre
serei uma comissária da
Varig, reforça Cláudia.A
chegada dos primeiros DC-
10 ao País, a criação da nova
profissão de inspetora de
voo, o lançamento de
refeições pré-cozidas e de
uma escola para a formação
de comissários de bordo
foram algumas das novidades
introduzidas pela Varig no
País. Algumas delas foram
criadas aqui e copiadas pelas
concorrentes internacionais.-
Em 1974, com a chegada
dos aviões DC-10, com dois
corredores, foi criada uma
nova rotina no serviço de
bordo. Sistema de vídeo com
grandes telas de projeção,
canais de música, poltronas
mais largas e mais conforto e
espaço para os passageiros
foram algumas das novidades
colocadas à disposição de
brasileiros e estrangeiros,
lembra a escritora. A autora
lembra ainda a contratação
por Ruben Berta do Barão
Austríaco Max Von Stuckart
que chegou a Vogue, casa
noturna no Rio, para
comandar a virada que
aconteceria nas aeronaves.
Logo na chegada, Berta
deixou claro o que queria:
“faça algo de que possamos
nos orgulhar”. E foi nesse
período que a Varig ganhou
o slogan “a maneira mais
elegante de voar” Um
exemplo da qualidade e até,
porque não dizer, da
suntuosidade reinante nos
aviões da Varig foi o voo
inaugural pra Nova Iorque,
com vários políticos e
personalidades. O luxo e a
sofisticação impressionavam.
Logo na entrada, os casacos
e os paletós dos convidados
eram recolhidos por lindas, e
eficientes, comissárias de
bordo, numerados e
guardados. Depois de
acomodados, os passageiros
eram servidos com
champagne, recebiam
necessaires de couro,
chinelos e revistas do mundo
inteiro.- Viajar pela Varig era
um verdadeiro evento.
Nenhuma empresa tinha um
serviço de bordo tão
primoroso, lembra Regina
Marcondes Ferraz.Ficha
Técnica Título: Estrela
Brasileira Autora: Cláudia
Vasconcellos  Nº de
Páginas: 240 Preço:
R$12,00 (e-book) e
R$39,00 (impresso) Mais
Informações: Trevo
Comunicativa Tel: 21.2544-
6203 e 21.7860-5786
Márcio Martins
( m a r c i o . m a r t i n s @
trevocomunicativa.com.br)
Lidiane Inácio
( l i d i a n e . i n a c i o @ t
revocomunicativa.com.br)
www.trevocomunicativa.com.br

Estrela Brasileira: 
Comissária de bordo lança
livro  com as histórias dos

tripulantes da varig
A L FA B E T I Z A N D O
Atividades voltadas para o
público da terceira idade
que tem pouca ou
nenhuma familiaridade
com o computador,
explorando a aplicação de
seus recursos no
cotidiano de forma
descomplicada.Iniciação
ao Uso do
C o m p u t a d o r C o m
instrutores do Sesc.
Primeiro contato com o
computador, abordando
os componentes básicos
para a sua utilização, o uso
das ferramentas
destinadas às tarefas
cotidianas, até a
navegação na Internet e
abertura de conta de
email.Dias 9, 11, 16, 18,
23 e 25. Das 18h às
2 0 h M e l h o r e s
MemóriasNesta oficina
os participantes
aprenderão a restaurar
digitalmente fotos
antigas, que serão
escaneadas e tratadas por
meio de um software
(GIMP) melhorando os
a s p e c t o s d o
envelhecimento da
fotografi a guardada.
Necessário trazer pen-
drive.Dias 10, 17, 24 e 31

das 15h às 16h30Para
maiores de 60
anos.Aprender sem
fronteirasDentro do
movimento da cultura
livre, diferentes
organizações vêm
oferecendo cursos de
a p r i m o r a m e n t o
profissional e pessoal de
forma gratuita, por meio
da educação a distância.
Conheça e aprenda a
utilizar sites que
disponibilizam cursos de
formação onde só é
necessário estar
conectado à Internet e ter
vontade de aprender.Dia
10, das 19h às
21h.Especial: As Palavras
e o MundoO Espaço
Internet Livre oferece ao
público visitante da
exposição “As Palavras e
o Mundo” uma navegação
orientada por meio de
sites que estimulam o
aprendizado e o interesse
pela língua portuguesa e
pela leitura de forma
descontraída e
lúdica.Dias 18 e 25, das
16h às 17hRecomendado
para crianças de 7 a 12
anosEfeito 3DAs imagens
que simulam a sensação
de profundidade não são

uma invenção recente. O
princípio da imagem 3D é
a sobreposição de duas
fotografi as da mesma
cena, com um leve
deslocamento entre uma
e outra. Nesta oficina
serão feitas experiências
na criação de GIF’s
animados simulam o
efeito de três dimensões
sem o uso de óculos
especiais.Dia 24, das 19h
às 21hCurumim na
RedeSextas, das 14h às
1 5 h 3 0 B l o g
CurumimDias 13 e 27,
das 10h às 11INTERNET
LIVREProjetado para
estimular o
comportamento em rede,
o espaço dispõe de
equipamentos e
i n s t r u t o r e s
especializados e propõe
conteúdos, dinâmicas e
p r o c e d i m e n t o s
alternativos, soluções às
possíveis dúvidas
rotineiras ou às demandas
específicas no uso da rede
e de seus
recursos.ServiçoSESC
Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Sesc Taubaté realiza no
mês de agosto oficinas
digitais para todas as

idades

A Universidade de Taubaté,
juntamente com a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, Pró-Reitoria de
Graduação e a Pró-Reitoria
de Extensão e Relações
Comunitárias, informa que
estão abertas as inscrições
para o XVI Encontro de
Iniciação Científica. O evento
conta também com a XII
Mostra de Pós Graduação,
o VI Seminário de Extensão
e o III Seminário de

Docência Universitária. O
evento tem como objetivo
incentivar a prática da
pesquisa na Graduação e na
Pós-Graduação, bem como
das ações extensionistas, sob
diferentes formas de
divulgação, como
comunicação oral e sessão de
painéis. A programação
contemplará ainda
minicursos, simpósios,
mesas-redondas, seminários
e palestras, nos quais atuarão

Departamentos e Institutos,
Programas de Pós-
Graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu e Grupos de
Pesquisa. O Enic, como é
conhecido pelos acadêmicos,
será realizado nos dias 17 à
22 de outubro, no
Departamento de Ciências
Jurídicas. As inscrições serão
feitas pelo site, no link: http://
www.unitaupgrad.com.br/
c g i - l o c a l / e n i c 2 0 1 1 /
index.aspr .

Unitau abre inscrições para o
XVI Encontro de Iniciação

Científica
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Taubaté recebe pela primeira
vez o maestro João Carlos
Martins, que vem à cidade
especialmente para participar
do evento que comemora os
30 anos da construtora
Ladeira Miranda. Superação
é o tema central da palestra
do maestro, intitulada
 “Seja o maestro da sua vida”,
que também faz parte da
programação do evento. A
música sempre esteve
presente na trajetória de
Martins, que começou a
tocar piano ainda menino. Em
pouco tempo já se tornou um
hábil pianista sendo
considerado um dos maiores
intérpretes de Bach. Quando
jovem, um acidente fez com
que o João perdesse parte
dos movimentos das mãos.
Aos 64 anos
, se despede dos pianos,

devido a problemas de saúde.
O músico desenvolveu uma
doença chamada Contratura
de Dupuytren, que causa uma
alteração involuntária nos
dedos das mãos. Depois
disso ele bem que tentou
deixar a música de lado.
Envolveu-se em outras
atividades até perceber que
as notas musicais tornavam
sua vida muito mais feliz. Foi
então que decidiu se tornar
maestro, criando um estilo
único de reger. Em 2007,
passou a fazer parte do
programa ARPA – Programa
Áreas Protegidas da
Amazônia, um dos maiores
projetos voltados para a
preservação ambiental que
pretende proteger pelo
menos 50 milhões de hectares
de florestas, promovendo o
desenvolvimento sustentável

da região
. Uma missão ambiental que
liga sua história ainda mais ao
cotidiano da Ladeira
Miranda, que também investe
n a
sustentabilidade.Atualmente
o maestro leva a música
clássica ao grande público,
por meio de projetos
educativos e culturais
desenvolvidos por ele e sua
e q u i p e
. Só em 2010 foram diversas
apresentações, entre elas
com o balé de meninas cegas.
Este ano ele foi homenageado
pela Escola de Samba Vai-
Vai, a campeã do carnaval
2011 com o samba-enredo
“A Música Venceu”. O
evento de comemoração aos
30 anos da Ladeira Miranda
acontece HOJE  dia 4, às 20h
, no Fabelle Buffet.

Taubaté recebe o
maestro

João Carlos Martins

O Sest Senat Taubaté lançou
nesta segunda-feira, dia 1º, o
programa “Formação de
Novos Motoristas”. Serão
oferecidos gratuitamente
cursos de capacitação para
os motoristas que possuem
CNH nas categorias “C”, “D”
ou “E” e que desejam atuar
como profissionais do
segmento do transporte. As
aulas enfatizarão questões
c o m p o r t a m e n t a i s ,
operacionais e jurídicas
relacionadas ao exercício da
profissão. Tecnologia,

Condução Econômica e
Logística serão alguns dos
temas trabalhados no
programa de formação.Os
cursos têm carga horária de
160 horas e as aulas
acontecerão de segunda à
sexta-feira, das 18h30 às
22h. Também haverá turmas
aos finais de semana. Serão
oferecidas especializações
em “Transporte de Cargas
Químicas”, “Transporte de
Lixo Urbano”, “Transportes
de Cargas Gerais”,
“Transporte de Ônibus

Rodoviário” e “ Transporte
de Ônibus Urbano”.As
inscrições deverão ser feitas
no Sest Senat Taubaté,
situado à Av. Isauro Moreira
125, Itaim, ao lado da
Sabesp, próximo à Chácara
Sivestre. A relação dos
documentos necessários
para a efetivação da
matrícula e demais
informações poderão ser
solicitadas através dos
telefones (12) 3411 4418 /
3411 4400 ou pelo e-mail
taubate@sestsenat.org.br .

Sest Senat lança
programa gratuito de
Formação de Novos

Motoristas

O COMDEMAT - Conselho
de Meio Ambiente de
T a u b a t é
, em sua última reunião
demonstrou, por parte de
seus participantes
, interesse em realizar uma
visita às Estações de
Tratamento de Água (ETA)
e de Esgoto (ETE) -
SABESP, unidades estas,
responsáveis por aplicar aos
seus materiais de tratamento,
os procedimentos físicos e
químicos necessários para
devolver o produto final ao

ambiente, conforme os
padrões exigidos pela
legislação ambiental. Foi
feita, pelo Secretário do
Conselho, o engenheiro
Getúlio Kater, uma
solicitação à SABESP que
prontamente disponibilizou o
dia 4 de agosto, às 8h30, na
estação ETA que se localiza
na avenida José Luiz
Cembranelli, s/n, para que a
visitação aconteça. O
agrônomo Ralph Nunes,
Presidente do Conselho
afirma ser de extrema

importância a visita dos
conselheiros às estações de
tratamento, uma vez que são
formadores de opinião na
área ambiental
.O COMDEMAT realiza
reuniões bimestrais, com o
apoio da Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura
Municipal de Taubaté –
SEMA, que acontecem,
g e r a l m e n t e
, no Parque Municipal do
Vale do Itaim e convida toda
a população para que
participe.

Conselho de
 Meio Ambiente promove

visita às estações de
tratamento de
água e esgoto

Rede municipal de ensino
conta com métodos
inovadores de aprendizagem,
recursos multimídia e
mudanças na administração
escolar.Aulas criativas e
diferenciadas estão de volta à
rotina de milhares de alunos
da rede municipal de ensino
de Caçapava, que iniciam
esta semana o segundo
período letivo do ano. O
retorno às aulas é estimulante,
graças à tecnologia e à ajuda
de programas educacionais
inovadores.Para as crianças e
jovens, as aulas diante do
computador, nos Laboratórios
de Informática, são atraentes
e dinâmicas. Professores de
várias disciplinas desenvolvem
atividades utilizando modernos
softwares educacionais, com
temas que complementam os
conteúdos ministrados em sala
de aula. Profissionais da
Planeta Educação atuam nos
laboratórios orientando e
dando sugestões aos
professores quanto ao melhor
uso dos recursos disponíveis.
Além disso, oferecem
equipamentos apropriados
que garantem a alunos com
deficiência acessibilidade às
novas tecnologias.Com o
apoio da Secretaria de
Educação, a Planeta
Educação também coloca à
disposição laboratórios móveis
para atender a alunos de
escolas rurais, distantes do
centro urbano - inclusive da
EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Desta forma, não
apenas os alunos matriculados
no ensino regular, mas
também os mais velhos, que
voltaram a estudar, têm o
estímulo do computador para
aprender melhor.Em sala de

aula, o programa Matemática
Descomplicada é outro
atrativo que estimula o ensino
desta disciplina, que é vista por
muitos como ‘bicho papão’.
Os alunos aprimoram o
conhecimento matemático
com atividades e jogos,
utilizando materiais variados
que estimulam
desenvolvimento mental,
visual, tátil e escrito. O intuito
é enfatizar um novo caminho
de ensino da matemática, que
prioriza o raciocínio.Outro
fator importante para a
utilização de jogos nas aulas
de matemática é a
possibilidade de diminuir
bloqueios apresentados por
alunos que temem a disciplina
e se sentem incapacitados
para aprendê-la. Dentro da
situação de jogo, onde é
impossível uma atitude
passiva, as crianças
apresentam atitudes mais
positivas diante do processo
de aprendizagem,
despertando nelas o prazer
pela matéria.Nas escolas
públicas de Caçapava, é
desenvolvido também um
método diferenciado para o
ensino de língua inglesa. O
foco do programa é o
desenvolvimento da oralidade
dos alunos, através de aulas
lúdicas e com a ajuda de
softwares de aprendizagem.
“É incrível ver o quanto as
crianças ficam empolgadas
com as aulas de inglês. O
método não somente estimula
o desenvolvimento linguístico,
como também aumenta a
visão de mundo dos alunos”,
afirma a Secretária de
Educação da cidade,
Professora Irene Maria B. P.
Antonio.E na área

administrativa, mais inovações
e o reconhecimento do
sucesso de um moderno
método de gestão. A
Microsoft acaba de premiar o
programa ‘Gestão Fácil’,
implantado na rede de ensino
de Caçapava. O ‘Gestão
Fácil’ foi o vencedor do
prêmio Parceiro do Ano –
Região da América Latina e
Caribe na categoria Setor
Público. O programa cuida da
informatização de todo o
trabalho administrativo das
escolas e da Secretaria
Municipal de Educação, a fim
de organizar matrículas,
documentos, transferência de
escolas, boletins dos alunos,
traçando um perfil completo
da vida escolar dos
estudantes - mais uma
ferramenta de apoio na
melhoria da Educação.Todas
essas inovações vieram
acompanhadas por
Programas de Formação dos
Professores. Os educadores
estão sendo capacitados para
aplicar os novos métodos e
também para usar o
computador e os demais
recursos tecnológicos de
forma fácil e criativa,
oferecendo cada vez mais aos
estudantes um ensino amplo
e de qualidade.As mudanças
na área educacional
começaram com a
implantação do Projeto
“Escola Viva – O ensino de
Caçapava conectado ao
Futuro”, que é fruto da
parceria firmada pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação, com
a Planeta Educação, empresa
especializada na criação e
desenvolvimento de soluções
educacionais inovadoras.

Programas
educacionais como o
Gestão Fácil premiado

pela
Microsoft elevam a

qualidade da Educação
em Caçapava


