
           destaques da programação: 27/out a 2/nov

Currículo: Questões Contemporâneas
http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2006/dde/index.htm
duração: 5 programas de 60’
exibição: segunda a sexta, às 19h, com reprise às 2h e 7h

Série  do  Salto  para  o  Futuro que  vai  discutir,  entre  outros  temas,  a  importância  do 
conhecimento  escolar  no  mundo  contemporâneo,  o  processo  de  rompimento  da 
disciplinarização  do  conhecimento  e  a  problemática  das  diferenças  culturais  e  processos 
pedagógicos.

Racismo, uma História

duração: 3 programas de 50’
exibição: 27/out, às 10h, 14h e 1h (28/out)

    28/out, às 10h, 14h e 1h (29/out)
    29/out, às 10h, 14h e 1h (30/out)

Série que revela imagens e informações riquíssimas sobre o racismo no mundo, suas causas e 
suas conseqüências. Além de apresentar  o processo histórico no qual se desenvolve esse 
preconceito, cria possibilidades de discussão sobre formas de enfrentamento do problema. 

Conteúdo complementar: 
Acesse o encarte dos Destaques da Programação, com sugestões de atividades para trabalhar 
a série Racismo, uma História em sala de aula.
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/grades/destaques_out_nov_08.pdf

O Advento da Computação
duração: 60’
exibição: 27/out, às 11h, 15h e 23h

    1º/nov, às 11h
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Programa, da série A História dos Números Primos, que trata da influência dos números primos 
na criação dos primeiros computadores do mundo. Comentado por professores de Matemática, 
Informática e Física.

A Epidemia de Fumo
duração: 60’
exibição: 28/out, às 11h, 15h e 23h

    1º/nov, às 12h

Episódio, da série Avisos da Natureza: Lições Não-Aprendidas, que aborda a cultura do hábito 
de  fumar  e  suas  conseqüências.  Comentado  por  professores  de  Biologia,  Psicologia  e 
Sociologia.

Fé na Vitória
duração: 60’
exibição: 30/out, às 11h, 15h e 23h

Episódio, da série As Cores da Guerra – Japão, que exibe, em cores, a participação japonesa 
na Segunda Guerra Mundial sob o aspecto político, social e cultural do oriente. Comentado por 
um professor de História.

Os Limites do Oceano Cósmico
duração: 60’
exibição: 31/out, às 11h, 15h e 23h

Episódio, da série Cosmos, que faz uma viagem pelo universo explorando galáxias, planetas 
além  de  discutir  sobre  o  nascimento  de  estrelas  e  a  relação  entre  matéria  e  energia. 
Comentado por um professor de Matemática.

Todas as Notas

duração: 6 episódios de 30’
exibição: 29/out, às 8h e 4h (30/out) – episódios HAYDN / CHOPIN

    30/out, às 8h e 4h (31/out) – episódios SCHUBERT / BRAHMS
    31/out, às 8h e 4h (1º/nov) – episódios VIVALDI / HANDEL

Série que conta aspectos da vida de alguns dos principais compositores da música erudita. 
Além disso, mostra em detalhes algumas de suas peças mais conhecidas.

O Macaco-Homem!
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duração: 40’
exibição: 28/out, às 21h

O documentário mostra experimentos de avaliação da inteligência dos chimpanzés. Os testes 
de  domínio  da  linguagem,  memória,  resolução  de  problemas,  organização  social,  padrões 
emocionais e sexuais, ética e autoconsciência revelam alto padrão de similaridade entre o 
comportamento desses primatas e o do ser humano.

Mimetismo

duração: 50’
exibição: 29/out, às 21h

Secretaria de Educação a Distância

Esplanada dos Ministérios, bloco L, sobreloja, sala 103 - 70047-900 – Brasília (DF) 

Tel: (61) 2104-8975 e Fax: (61) 2104-9159  

e-mail: tvescola@mec.gov.br

3

mailto:tvescola@seed.mec.gov.br


           destaques da programação: 27/out a 2/nov

Programa que revela as técnicas utilizadas por animais e, em determinados casos, por seres 
humanos, para se misturarem com o ambiente ao seu redor e se protegerem de seus possíveis 
adversários.

O Cérebro das Aves

duração: 47’
exibição: 30/out, às 21h

A surpreendente  inteligência  das  aves  e  sua  complexa  forma  de  comunicação.  A  incrível 
memória de uma espécie que esconde milhares de sementes para comer durante o inverno e é 
capaz de lembrar-se de praticamente todos os esconderijos. O papagaio africano que aprendeu 
a compreender e a falar inglês, a contar, a diferenciar cores e objetos e a expressar as suas 
vontades.

O Solo

duração: 45’
exibição: 31/out, às 21h
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Programa que mostra as características, as funções e a relação do solo com os seres vivos e 
outros elementos da natureza, além de discutir a sustentabilidade do meio ambiente.
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