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DESTAQUE ESPECIAL

Este espaço ocupado pelo JC na Escola e 
Batra por algumas edições teve por objetivo 
despertar e até motivar professores e alunos 
a se manifestarem sobre a situação política 
atual.

A primeira manifestação vem da EE Ray-
mi Oliveira Baptista Pereira através do profes-
sor de geografi a, Ricardo Gasparini.

Na íntegra, o texto discutido em sala de 
aula com alunos de 9º ano.

Os acontecimentos políticos dos últimos 
meses não podem passar em branco nas aulas 
de geografi a e de outras matérias nas salas de 
aula. Mas o professor tem o dever profi ssional 
e constitucional de não infl uenciar ideologi-
camente os alunos, baseando suas aulas nos 
valores transmitidos pelos pais e, quando for 
apresentar um determinado fato aos alunos, 
agir de maneira imparcial e honesta, mostran-
do todas as perspectivas, sejam elas a pura 
verdade dos fatos ou as interpretações de cor-
rentes ideológicas diversas.

Porém, mais importante ainda, é preparar 
os alunos para, por si só e de maneira indepen-
dente, apreenderem as competências necessá-
rias para descobrir e amar a verdade sobre os 
fatos, distanciando-se das pressões de grupos e 
ideologias que os forçam a terem pensamentos 
homogêneos e até perigosos para suas inteli-
gências e integridade.

Numa sociedade como a brasileira, que 
pouco valor dá aos estudos e que ao mesmo 
tempo pretende ser muito “crítica”, foi propos-
to aos alunos um trabalho um tanto diverso do 
comumente praticado. De início, os estudantes 
do 9º ano, com idade em torno dos 14 anos, 
não saíram dos lugares-comuns da tal “crítica” 
proferida pelas mais diferentes bocas. De polí-
ticos corruptos a presidiários todo mundo sabe 
que devemos “votar com consciência”, seja lá 
o que for isso. E justamente por isso sugeriu-se 
aos alunos um caminho diferente.

Primeiro eles se familiarizaram com uma 
pequena biografi a de Hippolyte Taine, grande 
historiador francês que aos 20 anos decidiu 
não votar porque olhou para si mesmo e per-
cebeu que nada sabia sobre seu país, nem so-
bre os políticos e nem sobre as ideologias que 
estavam disputando seu voto. Preferiu estudar 
e só se meter em política depois que tivesse 
conhecimento sufi ciente para isso, mesmo que 

isso demorasse muito tempo. Taine se tornou 
então um dos grandes pensadores da História, 
infl uenciando inclusive brasileiros de grande 
destaque intelectual, como Lima Barreto, en-
tre outros.

A partir desta pequena introdução, foi 
proposto então aos alunos que não tentassem 
apontar o dedo para a sociedade e a julgassem, 
mas que olhassem para si e tentassem se lo-
calizar no espaço e no tempo. Foi proposto 
para que a partir da refl exão socrática do Taine 
(“nada sei...”) cada um respondesse sobre si 
mesmo as questões: Em que estágio da minha 
educação eu estou? Em breve serei obrigado 
a votar, o que sei sobre os candidatos, sobre a 
história e sobre as ideologias em disputa nas 
eleições? Eu tenho conhecimento, maturida-
de, sabedoria sufi cientes para realmente votar 
de maneira correta quando o dia chegar? Será 
que devo confi ar apenas nas informações mais 
diretas da grande mídia para ponderar sobre o 
meu futuro voto? Onde devo então buscar in-
formações para me preparar para esse futuro? 
Quanto tempo essa preparação vai demorar? 
Eu saberei quando estiver preparado?

O objetivo do trabalho é de, em primeiro 
lugar, demonstrar aos alunos que pouco valem 
as opiniões que eles tenham neste momento 
sobre a situação política do país. O importante 
é que eles olhem para si mesmos e consigam 
ter um quadro verdadeiro sobre si e, depois, 
sobre o mundo, munindo-se de muita infor-
mação e experiência sobre os fatos para que, 
quando um dia forem dar as suas opiniões e 
os seus votos, o façam de maneira mais justa e 
com amor à verdade e ao bem.

Por outro lado, também se objetivou o des-
pertar nos alunos a necessidade de se dedica-
rem à vida intelectual solitária e independente, 
tão em falta e tão desprezada no Brasil. Ler 
jornais, assistir TV e ter as opiniões da moda 
é muito fácil e até pode-se receber elogios por 
isso. Mas basta olharmos em volta para perce-
bermos que o caminho para uma nação que se 
pretende grande não parece ser esse. Ninguém 
lê nada, não se respeitam as tradições e nem 
os ensinamentos dos antigos, mas todo mundo 
tem opiniões. Deu no que deu. 

Após texto do educador de geografi a, espe-
ramos, na próxima edição, resultado da maté-
ria discutida em sala sob o olhar de estudantes.

Os alunos da EE Prof. Luiz 
Castanho de Almeida, Bauru, par-
ticiparam de mais um encontro cul-
tural, na cidade, no teatro munici-
pal, o monólogo “Navio Negreiro” 
de Castro Alves apresentado pelo 
ator Vado. A escola  incentivou a 
participação dos estudantes  por 
causa da relevância do tema e pelo 
fato da montagem da peça conti-
nuar encantando gerações desde 
os anos 70, não só no Brasil, como 
também no exterior. O Guiness 
Book também tem o registro desta 
obra, em seus anais. Na foto, o ator 
Vado (ao centro). Direção, profes-
sores e os alunos Gabriela e Bruno 
do Ensino Médio.

A ação social da EE Walter 
Barreto Melchert, Bauru, com 
caos social que a sociedade 
vive, em virtude do mosquito 
aedes aegypti, mobilizaram os 
alunos que foram orientados 
por seus professores de forma 
interdisciplinar, envolvendo: 
biologia, ciências, língua por-
tuguesa e geografi a.  Prepa-
rados foram para as ruas ao 
redor do estabelecimento de 
ensino, no Núcleo habitacio-
nal Otávio Rasi. Alunos dos 
períodos da manhã, tarde e 
noite do 1º ao 3º anos de en-
sino médio, num montante de 
60 alunos, mais  professores, 
funcionários da escola, além 
da comunidade da qual os alu-
nos são oriundos utilizaram 
do que foi possível para uma 
limpeza geral.

Utilizaram aparelho ele-
trônico como ferramenta de 
ensino, para pesquisa, grava-
ção e edição de imagens.

Adquiriram informações 
sobre o Aedes Aegypti, den-
gue e zika desde sua origem, 
contágio e prevenção e par-
tiram para a prática, estimu-

A coordenadora Caroli-
na Segala da escola FourC 
de Bauru reuniu 21 alunos 
da educação infantil para 
visitar o Jornal da Cidade 
com o objetivo de aprofun-
dar conhecimentos sobre 
meios de comunicação e 
como o jornal é produzido.

As professoras e esta-
giárias que acompanha-
ram os estudantes foram: 

Greice Casais, Ivy Pádua, 
Danniella Santos, Winnie 
Torres, e Claudinei Quinti-
lhiano Jr.

As crianças ficaram à 
vontade e puderam fazer 
as perguntas mais diver-
sas conforme a curiosidade 
individual e brindaram o 
coordenador Sérgio Purini 
com uma música cantada 
em inglês.

“NAVIO NEGREIRO” DE CASTRO ALVES CONTINUA ENCANTANDO GERAÇÕES

PROJETO AÇÃO CIDADÃ CONTRA DENGUE E ZICA

lando a todos a necessidade 
da constante prevenção e que 
a responsabilidade é de cada 
cidadão.

A criticidade dos alunos 
também fi cou bem aguçada 
sobre o tema. As palestras 
realizadas pelos próprios 
alunos,foram bem recebidas e 
puderam conscientizar toda a 
comunidade escolar e familiar 

sobre o processo de reconstru-
ção social, procedimentos e 
ações para exterminar o pro-
blema social que tem causado  
até morte. Os responsáveis 
pela atividade: Daniela Ribei-
ro Peres, Inará Damacena e 
Mônica Martins. Foram reali-
zadas muitas pesquisas, utili-
zados livros, data show, mul-
timídia e o Jornal da Cidade.

VISITA AO JC VISLUMBRA EDUCAÇÃO INFANTIL

16ª FEIRA DO LIVRO INFANTIL DE BAURU

A Secretaria Municipal 
de Bauru abriu ao público, 
no último dia 25 e estende 
até dia 30 deste mês a déci-
ma sexta edição de um even-
to que permite escolas locais 
e da região ter uma refl exão 
maior sobre o livro e outras 
manifestações culturais. 

O local este ano é a esta-
ção ferroviária bauruense, na 
praça Machado de Melo.

O horário de visitação 
tem sido das 8 às 17 horas. 
Além dos expositores que 
apresentam ao público su-
gestão de brinquedos, livros, 
produtos educacionais em-
borrachados, tem também 

uma oportunidade ímpar de 
mostrar a Academia de Le-
tras com a vitrine do escritor 
bauruense.

Este ano, a cobertura do 
evento tem os repórteres 
juvenis do Sesi 358, com o 
acompanhamento da profes-
sora Karine de Nadai e das 
coordenadoras Izabel Sartti 
e Isabel Miziara, além da bi-
bliotecária Vera Borges.

Os alunos repórteres são: 
Ana Clara Falconi, Bea-
triz Abrhão, Marina Lopes, 
Rayssa Gomes, Julia Ama-
ral, Giovana Topal, Livia 
Maia, Laura Chilio, Ryan 
Braite e Gabriela Colombo.  

Foto ao lado registra com 
as presenças do jornalista 
Aurélio Alonso, do caderno 
Regional do JC, secretário 
Elson Reis, da Cultura, as 
coordenadoras e bibliotecá-
ria do Sesi, alunos repórteres 
da Feira e Sérgio Purini do 
JC na Escola.

O evento vai ter expo-
sição de trovas com o tema 
”Ferrovia” em comemora-
ção ao dia do Ferroviário, 
comemorado no dia 30 de 
abril através da curadoria da 
União Brasileira de Trova-
dores-Delegacia de Bauru. 
Exposição da Maria Fumaça 
que com seus vagões para 

POLÍTICA NÃO ESCOLHE DISCIPLINA ESCOLAR

Coordenação do JC na Escola

contação de histórias. Ofi ci-
na interativa de ilustração e 
pintura.

O auditório da estação 
também será utilizado para 
apresentações cênicas e tea-
tro de papel. No dia 30, en-

cerramento da Feira às 10 
horas, os leitores do ano das 
bibliotecas municipais serão 
premiados. Neste dia, ainda, 
será lançado o livro “Loco-
motivas elétricas da com-
panhia paulista de estradas 

de ferro de Rafael Prudente 
Corrêa Tassi entre outras 
manifestações em comemo-
ração ao Dia do Ferroviário.

Os organizadores infor-
mam que esta programação 
está sujeita a alterações.

LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO JC NA ESCOLA EM EBOOK

A versão do caderno do JC na escola Ciência: Luz, 
ciência e Vida em versão ebook já está no ar.

A iniciativa foi do coordenador da Semana Nacional de 
ciência e Tecnologia (SNCT-Região de Bauru do Minis-
tério da Ciência, tecnologia e Inovação-MCTI) prof. Dr. 
Lourenço Magnoni Júnior.

Este trabalho também está disponível para acesso no 
site da Agência Inova Paula Souza: http://www.inovapau-
lasouza.sp.gov.br/home/notícias/lancamento2aedicaopro-
gramaeducativoesocial.


