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Cara Professora, Caro Professor,

No ar desde 1991 e na grade da TV Escola a partir de 1996, o programa Salto para o Futuro
produz, para professores e gestores, séries televisivas, valorizadas por textos escritos por renomados
educadores e especialistas, e promove o diálogo com esses profissionais, democratizando oportunida-
des de interação e de acesso ao conhecimento.

Mas, há mais no Salto para o Futuro. A riqueza e contemporaneidade dos temas abordados bem
como a pluralidade e diversidade brasileira que as séries retratam fazem do Salto – como carinhosa-
mente é chamado pelos professores – um convite ao exercício da autonomia e da criatividade.

De fato, com os boletins, os programas televisivos e o site onde se encontram entrevistas, fotos e
outros recursos multimídia (www.mec.gov.br/tvescola/salto), os professores, os gestores, os cursos
de formação de docentes, as escolas e os sistemas educacionais têm um poderoso instrumento para,
autonomamente, organizar processos de capacitação, propor reflexões e implementar projetos de
trabalho que contribuam para o desenvolvimento profissional e para  a melhoria do processo de ensino
e aprendizagem.

A recepção organizada do Salto para o Futuro e a exploração de seu potencial pedagógico propor-
cionam à comunidade educacional, sem custos financeiros, a concretização de um processo de forma-
ção continuada, incentivando a adoção de uma cultura de permanente qualificação profissional.

Esta publicação que a Secretaria de Educação a Distância - Seed oferece aos educadores brasi-
leiros dá relevo ao tema das tecnologias da informação e da comunicação (TICs), a partir de uma
seleção de textos publicados e séries produzidas pelo Salto para o Futuro, nos últimos anos.

A Seed e a TV Escola querem incentivar você, educador, a inserir as TICs na educação, de forma
crítica, criativa e cidadã e, também, a redescobrir o Salto para o Futuro, um programa cujo compromis-
so é com a valorização dos profissionais da educação e com a melhoria de qualidade da escola pública
brasileira.

Carmen Moreira de Castro Neves
Diretora de Produção e Capacitação em EAD

SEED/Ministério da Educação





Evolução

Que estamos no século 21 eu já sei
Mas quero confirmar as coisas que sempre sonhei
No mundo de hoje há uma nova geração
Mas que muita gente desconhece, sem razão.

Mas eu sei que vou conseguir, eu vou chegar lá
Vou subir, mais alto que todos, ninguém vai me segurar
A evolução chegou em nossa vida
A computação chegou na minha escola
Isso vai melhorar o nosso aprendizado
Temos que nos preparar, com esse mundo globalizado

A procura de empregos está cada vez mais acirrada
Quem tem mais conhecimento, é quem ganha essa parada
Saber mexer num computador te prepara para o futuro
Porque só os fortes sobreviverão no mundo

Se liga no toque que eu vou dar
Se você quer ser alguém na vida, é melhor você estudar
O mundo está evoluindo, já dá pra notar
Telefone fixo já era, agora a moda é o celular

Viver de papai e mamãe, isso já não cola
Se você não ficar esperto, o mundo te devora

Rickson Rodrigues de Sousa
Aluno da 8ª A - EM "Reinaldo Alves Costa" - Ponte Nova-MG
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