
Arte-educadores
Primeiramente, de coração, quero

agradecer pela maravilhosa revista que
têm feito! É uma verdadeira bênção para
mim, meus alunos e minha família.

Há 27 anos faço um trabalho vo-
luntário de educação por meio da mú-
sica. Além deste, realizo também a
missão de tirar jovens das drogas e do
alcoolismo. Sou saxofonista profis-
sional e arrisquei tudo neste trabalho,
que me deixa imensamente feliz. Gos-
taria muito de manter contato com ou-
tros arte-educadores do Brasil.

Urbano Medeiros
Pará de Minas, MG

Vale a pena divulgar iniciativas como
a sua. Quem quiser trocar experiên-
cias com o professor Urbano, anote:
Caixa Postal 170, Pará de Minas,
MG, 35660-970. Tels: (037) 9102-1579
e (037) 3231-1332.

em sala de aula, e continua buscando no-
vos programas sobre a temática. Aguar-
de a grade do segundo semestre...

Pedido de fitas
Sou professor de Artes Visuais e res-

ponsável por um projeto intitulado Cine-
clube TV Escola. Com um televisor de 32
polegadas e sistema de som bem equi-
pado, temos o objetivo de levar à comu-
nidade escolar e extra-escolar bons fil-
mes nacionais e estrangeiros. Seria pos-
sível nos enviarem algumas fitas?

odacy@globo.com

Parabéns pela iniciativa da organização
do cineclube. Quanto a sua solicitação, in-
felizmente não poderemos atendê-lo, pois
a TV Escola não distribui programas grava-
dos. Cada escola se encarrega de acom-
panhar a Grade da Programação e gravar
os vídeos de seu interesse.

A televisão na
sala de aula

Sou professora efetiva da rede esta-
dual de ensino em Guarulhos, SP, e es-
tou também freqüentando as aulas do
PEC – Formação Universitária, da USP.
Agora devo escrever a monografia do
curso, sobre o uso da tecnologia na sala
de aula, e a televisão como recurso tec-
nológico para aperfeiçoamento e comple-
mento das aulas. Escolhi esse tema por-
que utilizo a TV Escola desde 1997 com
meus alunos e simplesmente ADORO os
resultados obtidos. Aí começa meu pro-
blema: preciso de embasamento teórico
para minha monografia, pois a prática eu
possuo. Gostaria que me indicassem
onde achar material sobre o assunto.

Silvia Andréa Nunes
silviaan@ig.com.br

Silvia, você pode encontrar artigos, en-
saios e sugestões de leitura no site do MEC
www.mec.gov.br  Lá, procure a página de
Ensino Médio, clicando em seguida no link
O Novo Ensino Médio. Além disso, experi-
mente entrar em contato com a professora
Alessandra Bertasi Nascimento, de Pimenta
Bueno, RO, cujo projeto resumimos  na se-
ção Minha Experiência, na próxima página.

Importante
Sabemos que todos os trabalhos

desenvolvidos com apoio de tecnolo-
gias são de fundamental importância
na aprendizagem dos alunos e enri-
quecem o currículo dos professores.
Os projetos desenvolvidos na telessala
de nossa escola, baseados nas pro-
gramações enviadas pela TV Escola,
ajudam muito a todos nós, inclusive no
planejamento dos professores. Para-
béns a toda a equipe da TV Escola.

Regina Maria da Silva
Escola E.E.F.M. Maria Arlete Toledo

Vilhena, RO

Frutos do Proformação
É uma honra poder me correspon-

der com todos os que constituem a fa-
mília da TV Escola, por isso não me
contive e resolvi enviar meu “Relatório
de Trabalho”. Sou educadora há oito
anos e uma das contempladas do Pro-
formação, programa que despertou em
mim uma incansável estudante. Há dois
anos a direção da escola encarregou-
me das atividades relacionadas com a
TV Escola. Acompanho a programação
e a divulgo para os colegas, que reali-
zam debates, exposições, dramatiza-
ções etc. O vídeo funciona como su-
porte para os conteúdos ministrados,
torna as tarefas mais atraentes e per-
mite que todos tomem conhecimento
do que ocorre no Brasil e no mundo.

Antônia Alcimar de Lima Pitanga
Escola Municipal Maria de Lourdes Cavalcante

Rodolfo Fernandes, RN

Não deixe de ver, no dia 2 de maio, o
programa Escola: exclusão e inclusão, de
Salto para o Futuro. E, no dia 20 de ju-
nho, a série Deficiência mental. A TV Es-
cola está sempre atenta à questão da Edu-
cação Especial e ao processo de inclusão

Educação Especial
A revista TV ESCOLA vem contri-

buindo maravilhosamente com o tra-
balho pedagógico das escolas de Pos-
to da Mata, em especial a localidade
de Argolo, BA. Espero que continue
sempre inovando e compartilhando
idéias e experiências. A Escola Deoli-
sano Rodrigues de Souza, em Argolo,
está empenhada em encontrar assun-
tos novos, principalmente no que diz
respeito a Educação Especial.

José Carolino Costa
jemacosta@ig.com.br



MINHA EXPERIÊNCIA

TV Escola

Para comemorar os 126 anos de
emancipação política do município
de Macau, RN, alunos e professo-
res da Escola Municipal Professora
Santa Fagundes, de ensino funda-
mental, desfilaram com faixas e car-
tazes pela cidade, destacando os
principais temas desenvolvidos na
educação macauense. Entre eles so-
bressaiu a menção ao trabalho de-
senvolvido pela TV Escola, como
mostra a foto enviada pelos educa-
dores, que explicam o principal mo-
tivo da simpática manifestação: “So-
mos gratos pelo acesso privilegiado
ao kit TV Escola, que contribui para
a construção de uma escola cidadã

POR CORREIO
Caixa Postal 9659

70001-970, Brasília, DF
POR FAX

(061) 410-9178
POR E-MAIL

tvescola@mec.gov.br

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS,
DÚVIDAS, SUGESTÕES,

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS,
PROPOSTAS DE

INTERCÂMBIO COM
SEUS COLEGAS

SUA PALAVRA
É IMPORTANTE

ESCREVA

e participativa, atendendo seis turmas
com aproximadamente 198 alunos,
dos 1º e 2º ciclos”.

Escola Municipal
Professora Santa Fagundes

Macau, RN

Arte e emoção
Os vídeos da TV Escola são muito

bem utilizados na E.E. Artur Segurado,
que já conta com um acervo de 200 fi-
tas. Quando chega a grade da progra-
mação, a coordenadora pedagógica
verifica tudo que é mais interessante
para os alunos de 1ª a 4ª série, além
do material de Salto para o Futuro. A gra-
de é colocada em local bem visível,
perto do aparelho de tevê, para que a
programação possa ser seguida com
tranqüilidade. Depois de gravadas, as

nas ruas de Macau,RN

Desfile de alunos na festa de
aniversário de Macau, no Rio Grande do Norte.

PS

Fera
Gostaria de registrar meu elogio a

esse canal que traz conteúdos muito
interessantes e com apresentadores
competentes como Walmir Tomazzi,
que é fera na área de astronomia.

Ana Cristina

Recebemos também, e
agradecemos, cartas de
Ana Cristina Guimarães,
Aracati, CE; Carlos Paixão,
Araripina, PE; Cesec Prof.

Clotário Guilherme de Macedo, Ca-
manducaia, MG; E.E. Professor Corio-
lano Monteiro, Campinas, SP; Escola
Básica Professor Patrício Teixeira Bra-
sil, São João Batista, SC; Escola de
1º Grau Cel. Antônio Duarte, Iconha,
ES; Marinez de Souza Tamburini, São
Luís, MA; Mário Quirino, Pindobaçu,
BA. E os e-mails de Joaquim Cavalcanti
Silva; Maria Célia de Castro Rodrigues.

Agradecemos ainda o envio de pro-
jetos que, por falta de espaço, não pu-
deram ser publicados: Colégio Estadual
D. Pedro I, Pitanga, PR; Colégio Esta-
dual Vereador Pedro X. Teixeira, Nova
Rosalândia, TO; Colégio João XXIII,
Porto Alegre, RS; E.E. Adolpho Tho-
maz de Aquino, Motuca, SP; E.E. Pro-
fa. Nair Ferreira Neves, São Sebastião,
SP; E.E.E.F.M. Monsenhor Manuel Vi-
eira, Patos, PB; E.E.E.F.M. Paulo de
Assis Ribeiro, Colorado do Oeste, RO;
Escola Básica Municipal Professora Ali-
ce Thiele, Blumenau, SC; Escola Mu-
nicipal Luiz Poletto, Barracão, PR; Es-
cola Rural Municipal Dr. Ruy Virmond
Carnacialli, Quitandinha, PR; U.E. Em-
baixador Espedito Rezende, Piripiri, PI.



fitas são passadas para os professo-
res, nas reuniões semanais. É feito o
tombamento em um livro, que é deixa-
do em lugar de fácil acesso. Ao fazer o
planejamento de suas aulas, o profes-
sor consulta o acervo de títulos, para
ver o que poderá enriquecer o proces-
so de ensino-aprendizagem.

Um dos projetos de maior impacto
foi “Arte e emoção”, desenvolvido com
o apoio do vídeo da TV Escola Pintores
impressionistas, envolvendo alunos da
3ª série do ensino fundamental. As cri-
anças fizeram registros sobre os artis-
tas, sua vida, sua obra, seus gostos etc.
e, divididas em grupos, reproduziram
obras de pintores impressionistas,
usando lápis de cor e giz de cera. Os
trabalhos foram expostos na Feira Ci-
entífico-Cultural, realizada na escola.

Therezinha Vaz de Lima Nicolau
Professora coordenadora pedagógica

E.E. Artur Segurado, Campinas, SP

Uma sala de cinema
Quando foi contemplada com o

kit da TV Escola, a Escola Classe 412
buscou arrecadar fundos para equi-
par a sala de vídeo, e após grande
esforço de toda a comunidade, jun-
to com a Associação de Pais e Mes-
tres, transformou o que seria uma
sala de vídeo numa sala de cinema.
A escola adquiriu cortinas, poltronas,
estantes, uma tevê de 34 polegadas
e até um aparelho de ar condiciona-
do. O espaço estimulou a utilização
dos programas e transformou as au-
las em momentos muito agradáveis.
Uma professora foi designada para
organizar a videoteca e todo o cor-
po docente ainda participou de um
programa de sensibilização desen-
volvido pelo Setor de Tecnologia
Aplicada à Educação a Distância, do
Centro de Multimídia Educacional da

DÊ SEU NOME COMPLETO, NOME DA ESCOLA, ENDEREÇO, TELEFONE, SÉRIE E
ÁREA DISCIPLINAR. SE NÃO ESTIVER DANDO AULA OU NÃO FOR PROFESSOR, INDIQUE

FUNÇÃO E LOCAL DE TRABALHO, COM NOMES E ENDEREÇOS COMPLETOS TAMBÉM.

Cartas com telefone ou fax podem ter resposta mais rápida,
independente de publicação na revista.

Visite o site da TV Escola na Internet: www.mec.gov.br/seed/tvescola

SE PREFERIR,

LIGUE PARA

O FALA BRASIL

0800-616161

Secretaria de Educação, que abor-
dou a leitura da imagem e seu uso
no processo educativo.

Escola Classe 412
Samambaia, DF

O Magistério e as
novas tecnologias

Trabalhando em sala de aula no
curso de Magistério, em nível de En-
sino Médio, venho constatando a di-
ficuldade enfrentada pelos professo-
res em aceitar as mudanças neces-
sárias frente às inovações tecnológi-
cas. Receosa de que a situação edu-
cacional atual se perpetue pelo medo
de inovar, medo de enfrentar a má-
quina, medo de ser substituído por
ela, resolvi propor aos meus alunos o
projeto “O Magistério e as novas tec-
nologias”. Ele é destinado à comple-
mentação da formação dos alunos do
3º ano de Magistério e envolve o uso
da TV Escola e do computador. Entre
seus objetivos, estão os de formar
agentes multiplicadores; colaborar na
superação de medos e preconceitos
durante a abordagem de assuntos re-
lacionados com as novas tecnolo-
gias; ser ponto de partida para dis-
cussões e inserção das novas tecno-
logias na educação; e incentivar a
constante atualização por meio de
pesquisas, consultas a bibliotecas,
uso de computadores e internet.

Alessandra Bertasi Nascimento
E.E.E.F.M. Raimundo Euclides Barbosa,

Pimenta Bueno, RO
alebertasi@infodinamica.com.br


