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Escola Aberta
Poesias das Escola
duração: 20’
exibição: 15/nov, às 13h // 16/nov, às 13h

Compacto  com algumas das  poesias  exibidas  em outubro,  como  parte  da  5ª  Semana de 
Poesia da TV Escola. Os vídeos foram produzidos por escolas de todo o País, mostrando 
alunos e professores declamando suas poesias preferidas.

Salto para o Futuro
Educação e Trabalho Infantil INÉDITO
http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2008.htm/

duração: 5 programas de 60’

Série  que  propõe  formas  de  reconhecimento  e  combate  ao  trabalho  infantil,  para  que  a 
sociedade, junto com as redes de ensino, estabeleça um sistema de identificação e notificação 
das violências a que as crianças são submetidas.

1. Educação e Trabalho Infantil
exibição: 10/nov, às 19h // 11/nov, às 2h e 7h
Este primeiro programa pretende apresentar o que se entende por trabalho infantil, mediante  
as ações de combate e erradicação, informações sobre a situação do trabalho infantil,  sua 
caracterização  no  contexto  brasileiro  e  o  papel  da  educação  e  de  outros  setores 
governamentais,  tais  como a  Secretaria  Especial  dos  Direitos  Humanos  e  o  Ministério  do  
Desenvolvimento Social, no processo de visibilidade e identificação do trabalho infantil. Este  
programa  também deverá  abordar  a  importância  de  criação  de  situações  educativas  que 
permitam a  problematização  do  trabalho  infantil  e  sua  superação.  Apresentar  as  políticas 
transversais já existentes no Governo Federal – seus limites e possibilidades – estabelecendo 
relação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Decreto n° 6.481, de 12/06/2008, e  
outros.

2. Trabalho Infantil e Desempenho Escolar
exibição: 11/nov, às 19h // 12/nov, às 2h e 7h
Este segundo programa pretende apresentar  uma discussão a respeito das conseqüências  
negativas do trabalho infantil para crianças e adolescentes no que se refere à sua vida escolar,  
a  saber:  baixa  freqüência,  baixo  desempenho,  distorção  idade-série,  evasão  e  repetência 
escolares,  dentre  outras.  Além  disso,  é  necessário  considerar  de  quais  mecanismos  os 
profissionais de educação podem lançar mão para acompanhar e acolher crianças em situação 
de trabalho e que apresentam as características acima citadas, buscando garantir seu direito  
de aprender.

3. Exploração Sexual 
exibição: 12/nov, às 19h // 13/nov, às 2h e 7h
Este terceiro programa pretende discutir a exploração sexual comercial como uma das piores 
formas de trabalho infantil, de acordo com o que foi estabelecido pelo Decreto n° 6.481, de  
12/06/2008,  incluindo a discussão sobre o tráfico  de pessoas realizado para a exploração  
sexual e trabalho escravo de crianças e adolescentes. São descritas como piores formas de 
trabalho  infantil  aquelas  em que  ocorrem o  recrutamento  forçado  de  crianças  para  serem 
utilizadas  em  confrontos  armados,  para  fins  de  prostituição,  atividades  ilícitas,  tráfico  de 
entorpecentes e serviços forçados ou compulsórios. É classificado, ainda, como aviltante o  
trabalho que expõe crianças a abusos físicos, psicológicos ou sexuais, trabalho em espaços 
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confinados,  com  maquinaria,  equipamentos  e  ferramentas  perigosas  e  cargas  pesadas  e  
trabalho em longas jornadas e durante a noite.

4. Trabalho Infantil Doméstico
exibição: 13/nov, às 19h // 14/nov, às 2h e 7h
O quarto programa busca discutir a invisibilização do trabalho infantil doméstico, a questão de  
gênero e o papel da educação no questionamento das atribuições dadas, especialmente, às 
meninas para a realização das tarefas domésticas e para o cuidado de crianças em casa. Ou 
seja, cabe enfatizar a situação de risco a que são expostos crianças e adolescentes enviados a 
outros  lares  para  execução  do  trabalho  prematuro  e  as  possíveis  situações  de  abuso 
decorrente dessas situações.

5. Trabalho Infantil na Agricultura Familiar
exibição: 14/nov, às 19h // 15/nov, às 2h // 17/nov, às 7h
Este quinto programa debaterá sobre o trabalho infantil na agricultura familiar e a educação no  
campo. O questionamento do “respeito” no âmbito da educação à sazonalidade das lavouras e  
o que crianças dão aos pais no plantio e na colheita dos produtos agrícolas.  Deve-se ressaltar  
a questão das mutilações corporais decorrentes das atividades a que são submetidas crianças  
em situação de trabalho infantil no contexto agrário.

Ensino Fundamental
História
Os Bárbaros INÉDITO

duração: 4 episódios de 49’
exibição: 10/nov, às 10h, 14h e 1h (11/nov) – episódio OS CELTAS PRIMITIVOS 

    11/nov, às 10h, 14h e 1h (12/nov) – episódio OS SELVAGENS GODOS
    12/nov, às 10h, 14h e 1h (13/nov) – episódio OS BÁRBAROS INTELECTUAIS
    13/nov, às 10h, 14h e 1h (14/nov) – episódio O FIM DO MUNDO
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Série, apresentada pelo comediante e historiador britânico Terry Jones, que mostra Roma sob 
uma nova perspectiva e revela o quanto os povos tidos como bárbaros eram, na verdade, 
extremamente organizados, inteligentes e, a princípio, sem nenhuma intenção em derrubar o 
Império Romano.

Horário Nobre
1905, o Ano-Luz

duração: 52’
exibição: 13/nov, às 22h e 3h (14/nov) // 15/nov, às 23h // 16/nov, às 18h e 4h (17/nov)

Programa  que  explora  o  pensamento  de  Albert  Einstein,  em  uma  abordagem  social  e 
psicológica de suas pesquisas sobre a natureza da luz, revelando a personalidade do cientista 
e as explicações sobre a famosa fórmula E = MC².

Ensino Médio
Sala de Professor
Biologia / Química / Psicologia
As Moléculas INÉDITO

duração: 3 episódios de 5’
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exibição: 10/nov, às 11h, 15h e 23h // 15/nov, às 11h

Três episódios da série As Moléculas, que explora o universo dessas partículas e de como elas 
interagem e  afetam nossos  sentidos.  Comentados  por  professores  de Biologia,  Química e 
Psicologia.

Ensino Médio
Sala de Professor
Arte / História / Música
Paul Cézanne INÉDITO
duração: 60’
exibição: 11/nov, às 11h, 15h e 23h // 15/nov, às 12h

Episódio, da série  Os Impressionistas, que narra a vida e a obra de Paul Cézanne, um dos 
mestres da pintura impressionista que marcou o século XIX. Comentado por professores de 
Arte, História e Música.

Ensino Médio
Acervo
Biologia
O Guia do Pássaro Dodô para Sobreviver à Extinção INÉDITO

duração: 60’
exibição: 13/nov, às 11h, 15h e 23h

Programa que, a partir do exemplo do pássaro Dodô, mostra como a atividade humana coloca 
em risco a existência de outras espécies. Comentado por um professor de Biologia.

Ensino Médio
Acervo
Filosofia
Emmanuel Levinas, parte 1 INÉDITO
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duração: 60’
exibição: 14/nov, às 11h, 15h e 23h

Programa que trata  das reflexões de Emmanuel  Levinas,  filósofo  francês influenciado pela 
cultura russa,  sobre temas como morte,  liberdade, justiça entre outros.  Comentado por  um 
professor de Filosofia.

Videoteca
As Aventuras Cósmicas de Gali e Nico

duração: 15 episódios de 8’
exibição: 10/nov, às 8h e 4h (11/nov) – episódios 6 a 12

    11/nov, às 8h e 4h (12/nov) – episódio 13 a 19
    12/nov, às 8h e 4h (13/nov) – episódio 20

Série  de  animação  em  que  dois  amigos  viajam  pelo  espaço  e  abordam  fenômenos  do 
Universo, como a formação do Sistema Solar e as relações entre os planetas.

Videoteca
A Incrível Casa de Eva
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duração: 20 episódios de 7’
exibição: 12/nov, às 8h10 e 4h10 (13/nov) – episódios 1 a 6

    13/nov, às 8h e 4h (14/nov) – episódios 7 a 13
    14/nov, às 8h e 4h (15/nov) – episódios 14 a 20

Série que explica como as crianças e pré-adolescentes podem lidar com algumas das doenças 
características dos períodos de inverno e verão.

Videoteca
Genoma Humano
duração: 4 episódios de 50’
exibição: 11/nov, às 5h – episódio O SEGREDO DO NOSSO RELÓGIO BIOLÓGICO 

    12/nov, às 5h – episódio EM BUSCA DAS RAÍZES DO HOMEM
    13/nov, às 5h – episódio ABRINDO A CAIXA DE PANDORA
    14/nov, às 5h – episódio DESVENDANDO PODERES OCULTOS

Série que mostra os mecanismos do mapa genético e a organização e a função do núcleo 
celular, dos cromossomos, dos filamentos, do DNA, entre outros aspectos do nosso organismo.

Semana Temática: Filosofia e Vida Cotidiana
Filosofia: um Guia para a Felicidade
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duração: 5 episódios de 25’
exibição: 10/nov, às 21h – episódio NIETZSCHE E AS DIFICULDADES

    11/nov, às 21h – episódio EPÍCURO E A FELICIDADE
    12/nov, às 21h – episódio SÊNECA E A IRA
    13/nov, às 21h – episódio MONTAIGNE E A AUTO-ESTIMA
    14/nov, às 21h – episódio SÓCRATES E A AUTOCONFIANÇA

A Filosofia busca respostas para as questões práticas da vida humana. Muitos dos principais 
filósofos  sempre  estiveram preocupados  com os  problemas  humanos básicos.  Essa  série, 
apresentada  pelo  escritor  e  filósofo  Alain  de  Botton,  aborda de  maneira  simples  –  e  com 
enfoque no cotidiano – temas explorados pelos filósofos clássicos.
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