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LEGISLAÇÕES
Deliberação CEE Nº 363, de 30 de maio de 2017
Estabelece normas de gestão da documentação escolar e recolhimento de acervos de escolas extintas e dá outras providências.

Lei Nº 7.754, de 20 de outubro de 2017
Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) nas escolas públicas e particulares de ensino do Estado do Rio de Janeiro.

Lei Nº 7.759, de 23 de outubro de 2017
Autoriza o poder executivo a determinar que todas as escolas
e instituições de ensino, públicas e privadas, localizadas no
Estado do Rio de Janeiro procedam à instalação de placa informativa para a divulgação do telefone do Conselho Tutelar
de sua circunscrição e do telefone designado pelo Ato Anatel
nº 42.078, de 29 de janeiro de 2004, e dá outras providências.

Lei Nº 7.783, de 13 de novembro de 2017
Altera a Lei nº 7.202, de 8 de janeiro de 2016, que proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e
taxa de prova por parte das instituições particulares de Ensino Superior no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

Lei Nº 7.666, de 28 de agosto de 2017
Estabelece valores de referência de saúde ambiental para a
qualidade das areias utilizadas em parques, praças, tanques,
clubes, creches e escolas para fins de lazer, recreação e atividades educativas, esportivas e culturais, em áreas públicas e
privadas do Estado do Rio de Janeiro.

Lei Nº 13.509, de 22 de novembro de 2017
Dispõe sobre a adoção e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.462, de 1º de maio 1943, e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002.

AC O NTE C E

PRIMEIRA VIAGEM
EDUCACIONAL
Nossa próxima edição será dedicada à Viagem Educacional a Portugal promovida pelo SINEPE RJ. Depoimentos
dos participantes, fotos e percepção do grupo ilustrarão, de maneira rica, a primeira experiência do Sindicato com essa
perspectiva. Em 2018, planejaremos a segunda viagem.

SINEPE RJ
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E D U C A ÇÃ O

ASSUNÇÃO 65 ANOS
O Colégio Assunção nasceu da disponibilidade das Irmãs Felicianas de atender as crianças carentes das famílias de
pescadores das redondezas de Jurujuba. Até então, estas crianças não tinham acesso a uma educação de qualidade. E é
este projeto – oferecer educação de qualidade – que norteia a filosofia do Colégio até hoje. Além disso, trata-se de uma
instituição de ensino que sempre esteve na vanguarda: foi a primeira escola católica a aceitar meninos e também uma
das primeiras em Niterói a aceitar crianças com necessidades especiais. Agora, aos 65 anos, e com muita história para
contar, continua aprimorando suas práticas pedagógicas, atualizando profissionais e propondo uma educação crítica,
construtiva, que forma cidadãos conscientes. Para comemorar o seu aniversário, a escola promoveu diversas atividades,
reuniu ex-alunos e mostrou que o tempo só tem a contribuir quando a instituição está disposta a crescer sempre olhando para as necessidades da sociedade.
Colégio Assunção, em 1959

INST. SANTA ROSA 50 ANOS
O Instituto Santa Rosa completou 50 anos em 2017. A escola recebeu este nome em homenagem ao patriarca da
família Santa Rosa - Alfredo Luiz de Santa Rosa -, que, como primeiro farmacêutico em Cabo Frio, muito ajudou as famílias numa época em que não havia facilidade de médicos na cidade.
Fundada no dia 23 de agosto de 1967 em Cabo Frio (e em 1999 no município de Armação dos Búzios), a escola elegeu
Santa Rosa de Lima como sua patrona, por ser esse dia a ela dedicado.
O Instituto Santa Rosa, comprometido com um ensino de qualidade e consciente do seu papel na educação da comunidade em que está inserido, assume o compromisso de avançar cada vez mais na busca da excelência na educação,
usando recursos de ensino adotados nas melhores escolas do país.
Sempre voltada para a qualidade e pautada nos ideais cristãos, a escola procura oferecer um ambiente sadio, acolhedor, amigo, a fim de proporcionar o desenvolvimento global do educando.
Durante toda a sua história, tem procurado primar pela excelência de ensino, não poupando esforços para garantir
o melhor a seus alunos e familiares, motivo pelo qual tem recebido, durante sua existência, diversas homenagens em
reconhecimento pelos serviços prestados à juventude cabofriense.
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C O N CURS O DE REDAÇÃO

SINEPE RJ REALIZA UM SONHO : 1º C
Neste ano, o SINEPE RJ realizou o 1o Concurso de Redação. Era um sonho antigo da diretoria, o qual se concretizou de forma alegre, com muitas inscrições de escolas de
diversos municípios da nossa base. Promover um concurso como esse é valorizar a cultura, a leitura e a produção
textual de crianças e adolescentes.
“Como Casa da Educação em nosso estado, o SINEPE
RJ realiza mais uma de suas conquistas, que deve se tornar
tradição, com a primeira edição do Concurso de Redação
em 2017. Muito bom viver o percurso de organização e
elaboração junto à diretoria e à equipe. Constatar o volume de adesão, os preciosos textos vindos de diferentes municípios de nossa base territorial, o envolvimento de coordenadores, professores e alunos com a temática proposta
foi um início estimulante. Selecionar os materiais observando os itens previstos no regulamento do concurso e
encaminhar os que cumpriam todos os itens para a banca
de análise foi a segunda etapa do processo. Aguardar os
resultados da seleção e organizar os preparativos para a
manhã da premiação foi a etapa final do processo, que
culminou no evento. A abertura feita pela escritora Ana
Claudia Ramos, que, com sensibilidade e ótimo humor,
nos levou para o mundo da imaginação, compartilhando
com o público presente sua forma de criação da escrita de
livros infanto-juvenis, foi excelente.Ter o auditório Dalton Gonçalves repleto de alunos, profissionais da educação e familiares de diferentes municípios de nossa base
territorial, numa manhã de sábado, com muita alegria em
torno da escrita de jovens estudantes foi de fato um presente para nossas almas educadoras!”, diz Cláudia Costa,
presidente do SINEPE RJ.
A prática da leitura e da escrita, algumas vezes encarada como “tediosa” pelos alunos, pode ser muito interessante. Prova disso foram a qualidade das redações,
a seriedade com que os alunos encararam o desafio e as
excelentes produções que tivemos a alegria de conhecer.
Para Bebel Pantaleão, professora de Português e Literatura, que há anos aposta nessa ideia através da sua
Oficina de Textos, os recursos tecnológicos e o excesso de
entretenimentos, sem dúvida, nos envolvem em uma avalanche de informações que nos dispersam e que, muitas
vezes, nos afastam do mundo da leitura. Estamos sempre
conectados em busca de novidades e de comunicação.
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“Ainda assim, acredito que haja espaço para encontros —
encontros com o encantamento da arte literária. Não apenas acredito como vivo essa experiência cotidianamente,
em oficinas de leitura e escrita. Nesses diferentes contextos, me surpreendo sempre com o entusiasmo de crianças
e jovens diante do processo de leitura e escrita. Constato
que, impulsionados pela potência do texto literário — no
percurso de ida e volta entre o texto e a vida — poetas
ainda meninos refletem profundamente sobre si e sobre
o mundo, revelando, dessa forma, o quanto a escrita nos
ultrapassa. ’Somos sempre mais do que sabemos‘ (Hélio
Pellegrino)”, diz Bebel.
Mateus Pereira Machado, que tirou 3o lugar na categoria Ensino Fundamental II, 8o ano, reforça essa visão
dizendo: “Para mim foi ótimo o concurso e também foi
muito desafiador. Nunca imaginei concorrer com essa
quantidade de pessoas e fiquei muito empolgado, ainda
mais pelo prêmio. Eu queria fazer um texto bem trabalhado, então, desde que soube do tema, li artigos e textos
relacionados para conseguir inspiração. Quis escrever
falando de como as famosas belezas do Brasil estavam
sendo destruídas, fazendo referência a algumas músicas,
como "Garota de Ipanema", e algumas citações do Hino
Nacional. O que mais me motivou no concurso foi o grande desafio de concorrer com várias escolas do Estado Rio
de Janeiro. Queria que todos pudessem ver o meu texto e
fiquei muito animado em participar. Quando eu soube da
minha colocação, fiquei muito feliz e surpreso! Até hoje
não consigo acreditar. Meus professores, minha família e
amigos ficaram muito felizes pela conquista”, relata Matheus.
Adriana Bittencourt, coordenadora de Línguas e Literatura de todos os segmentos da escola Miraflores, em Niterói, escola esta que venceu os três prêmios na Categoria
Ensino Fundamental II, 6o ano, também dá o seu depoimento, mostrando como a expressão através dos textos
pode ser incentivada no cotidiano escolar, gerando muitos frutos: “Eu acredito que o sucesso do resultado foi porque os alunos do Miraflores têm essa prática no trabalho,
de preocupação com o meio ambiente. E coincidiu com
um projeto sobre sustentabilidade que já estava em processo. No Miraflores, trazemos muitos autores, e os livros
são adotados com muito cuidado. Fazemos uma ciranda

SINEPE RJ

Dezembro 2017

sineperj.org.br

CONCURSO DE REDAÇÃO
de livros, com todas as turmas, em que os alunos escolhem uma obra que gostam para compartilhar com os amigos. Eles
amam fazer e falar sobre as leituras! Temos também o que chamamos de ’Caixotes Literários’, que acontece através de
um troca-troca espontâneo. É uma escola que respira leitura e escrita o tempo todo. O concurso confirma a importância
desses projetos de leitura e escrita e coroam esse trabalho”.
Clarisse Pessoa, coordenadora da Catavento Espaço de Educação, que fez parte da banca, diz que o concurso foi um
excelente estímulo para os alunos: “A literatura tem um caráter humanizador, e a escrita permite aos alunos expressar
suas opiniões e sentimentos. A leitura e a escrita são essenciais no processo ensino e aprendizagem. Um concurso como esse dá oportunidade aos alunos de demonstrarem sua leitura do mundo e da nossa sociedade”.
Cláudia Costa finaliza o evento anunciando: “Em 2018 faremos nossa segunda edição do Concurso de
Redação, convidando os alunos do segmento de Ensino Fundamental I, do segundo ao quinto ano, para participar deste prazeroso desafio”.

Marcela Bittencourt, diretora administrativa do SINEPE RJ, entrega um dos prêmios

Cláudia Costa, presidente do SINEPE RJ, no evento

"Ter o auditório Dalton Gonçalves repleto de alunos,
profissionais da educação e familiares de diferentes
municípios de nossa base territorial, numa manhã
de sábado, com muita alegria em torno da escrita de
jovens estudantes foi de fato um presente para nossas
almas educadoras."

Cláudia Costa

Presidente do SINEPE RJ
SINEPE RJ
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A SECRETARIA
NO CONTEXTO ESCOLAR
A palestrante Maria Aparecida
Carvalhais, que esteve na sede do SINEPE RJ no dia 24 de novembro, começou a sua palestra com uma frase
impactante, que fez, porém, muito
sentido após tudo o que ela trouxe
aos participantes: “A secretaria é a espinha dorsal da escola”. Em seguida,
afirmou: “Se nosso cliente é bem acolhido, a escola ganha credibilidade. E
quem é a primeira pessoa a receber
esse cliente? A secretária”.
Dando continuidade à palestra,
disse que,diferente do que muita gente pensa, a secretaria não é composta
somente de tarefas operacionais; precisa de um trabalho forte de gestão
para ser profissional e eficiente. E destacou: “A secretaria tem que ter metas, precisa seguir prazos, caso contrário, o cliente perde a confiança. E o
reflexo disso é macro.O gestor é a pessoa responsável por planejar, dirigir o
trabalho de um grupo de indivíduos,

tomando medidas corretivas quando
necessário. Esse é justamente o papel
do secretário titular, que gerencia a
secretaria”.
Prosseguindo, disse que, ainda assim, apenas planejar e definir metas
relacionadas à gestão não basta. É preciso também acompanhar de perto e
constantemente o cumprimento do
que foi determinado e manter os profissionais motivados. “É importante
que cada profissional queira ser o
melhor dentro do seu contexto. É essencial estudar, buscar informações,
conhecer a legislação e o regimento
escolar”, ressaltou
Acrescentou, ainda, que outro
aspecto que faz toda a diferença é
a liderança: o secretário-gestor tem
que saber liderar. “Temos que estar
preocupados em motivar e conseguir
gerar o interesse de crescer na equipe.
O gestor é responsável por fazer acontecer. Líder é uma pessoa que inspira

Maria Aparecida Carvalhais durante sua palestra no SINEPE RJ
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e guia a equipe. Sem isso, nada evolui.
Além disso, ponto muito importante
é valorizar as características de cada
membro da equipe, potencializar talentos e reconhecer que a contribuição do outro faz parte do trabalho do
gestor e gera crescimento na equipe”.
Inovação também foi um tópico
destacado por Maria Aparecida: “Não
podemos viver descontextualizados.
Precisamos acompanhar a evolução,
estarmos abertos a experimentar e,
eventualmente, errar. A gente precisa
acompanhar a evolução da sociedade.
O cliente não pode chegar na secretaria e encontrar uma equipe que não
evoluiu culturalmente, tecnicamente
e nas relações sociais”.
Maria Aparecida Carvalhais trouxe muitas contribuições aos participantes da palestra. O SINEPE RJ sempre se propõe a realizar atividades que
enriqueçam e profissionalizem ainda
mais o cotidiano das instituições.
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P AL E STRA NO S INEPE RJ

MUDANÇAS NO ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio tem levantado muitas dúvidas desde que
foi instituída sua reforma. Novos
desafios, possibilidades e estruturas estão sendo pensados. Refletir
sobre as mudanças e implementar
um planejamento são ações essenciais para instituições de ensino
que trabalham com esse segmento. Por tais razões, no dia 18 de
outubro, o SINEPE RJ promoveu
a palestra “O novo Ensino Médio.
Possibilidades diversificadas por
áreas de conhecimento”, proferida
pelo professor Welington Souza.
Segundo alerta do professor,
“não sabemos ao certo ainda como
tudo vai funcionar na prática, e as
escolas precisam se preparar, com
estrutura, corpo docente e atenção
aos itinerários formativos, sem
perder de vista a existência de alguns vestibulares tradicionais”.
O importante, ainda segundo
o palestrante, é a escola manter
excelência acadêmica que garanta
resultado, e, também, que sua infraestrutura, pedagogia e equipe
estejam planejadas. Em relação ao
aumento do número de horas, o
professor ressaltou que o cumprimento do número de horas-aula
não será difícil para a maioria das
escolas particulares e acrescentou
que “porém, não dá para oferecer
mais do mesmo, tem que ser algo
diferente. E, para isso, há que se
ter uma estrutura. É um desafio”.
Outro ponto relevante que o
professor abordou refere-se ao entendimento quanto ao perfil da
clientela. “A sua escola consegue
oferecer os cinco itinerários nor-

Welington Souza durante a palestra sobre as mudanças do Ensino Médio

mativos? Se não, o que é preciso fazer e
qual o itinerário formativo quer oferecer? É possível que as escolas façam, por
exemplo, parcerias, se cada uma oferece
uma formação”, sugeriu o palestrante.
Destacou, também, que algumas
possibilidades se abrem através desse
universo e que, atualmente, é muito
importante que os alunos aprendam a
tomar decisões, fazer escolhas. Seguindo este caminho, é preciso trabalhar a
autonomia, pois o aluno precisa entender-se enquanto indivíduo, observar o
mundo em que vive e poder interferir.
“Nós fazemos isso através de projetos
que mobilizam ações dentro da escola.
Eles são os protagonistas, se aproximam de problemas cotidianos que têm
significados para eles. À medida que
fazem escolhas, também correm riscos. Assim, desenvolvem a capacidade
emocional”, acrescentou o professor.
Concluiu dizendo que é certo que
SINEPE RJ

as mudanças requerem atenção redobrada e muita disposição para reiventar alguns processos, com novas
possibilidades e experiências. E que,
nesse contexto, a formação de professores, a infraestrutura das instituições
e as parcerias serão fundamentais.

" (...) As escolas precisam
se preparar, com estrutura,
corpo docente e atenção
aos itinerários formativos,
sem perder de vista a existência de alguns vestibulares tradicionais”.
Welington Souza
Palestrante
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P R O P OS TA P E DA GÓGI CA

O CAMINHO PEDAGÓGICO
MONTESSORIANO
Entre os dias 7 e 9 de setembro de 2017, profissionais e estudantes da área de Educação de todo o país estiveram reunidos
no Windsor Guanabara Hotel, no Rio de Janeiro, para participar da Conferência Internacional Montessori. Promovido
pela Organização Montessori do Brasil - OMB, que reúne 50
escolas de todas as regiões do país, o evento teve como tema
Montessori e a Paz: um Percurso de Vida. Na ocasião, foi lançada uma nova edição do livro A descoberta da criança, de
Maria Montessori, pela editora Centro de Desenvolvimento
Profissional e Tecnológico - CEDET. A reedição, revista e ampliada, contou com supervisão técnica e tradução da psicopedagoga Sonia Maria Braga, presidente da OMB.

Apesar de ser reconhecido em muitos lugares do mundo, o método Montessoriano, que tem uma proposta
diferente do tradicional, ainda é desconhecido em sua profundidade por parte da sociedade.
A pedagogia Montessori foi construída em 1907 pela educadora e médica italiana Dra. Maria Montessori e
desafiou teorias educacionais tradicionais ao dar às crianças a liberdade para crescer, aprender e contribuir na
sala de aula. Nesse ano, a Dra. Montessori inaugurou a primeira 'Casa dei Bambini' (Casa das Crianças) num bairro da periferia de Roma com o desafio de educar crianças pobres e agitadas, na faixa de idade anterior à aceita nas
escolas italianas. O resultado foi tão surpreendente que atraiu a atenção de pessoas de todo o mundo. Mas afinal,
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qual o segredo desse enorme sucesso? A própria criadora
do métodoresumiu o trabalho destacando três aspectos:
- conhecer a criança: identificar suas características,
seu potencial, suas necessidades; ter a certeza de que a
criança aprende fazendo;
- criar um ambiente estimulante, adequado à criança
que nele trabalhará e que favoreça o maior número possível de conquistas;
- ter um professor que não mais ensina falando, e sim
proporcionando recursos de atividades de aprendizagem
que estimulem a curiosidade.
“Muitas pessoas no Brasil não compreendem de fato
o que é uma escola Montessori e quais as vantagens de fazer uma opção por essa metodologia. Maria Montessori foi
muito além da sala de aula nos seus estudos e experimentos, por isso o sistema de ensino criado por ela possui uma
parte filosófica e outra metodológica: valores, princípios e
atividades da vida diária fazem parte da grade curricular
com grande peso. Uma das diferenças mais claras é que o
ensino parte de uma autoconstrução através de materiais
concretos específicos para cada matéria. O aluno não imagina, ele faz, constrói. É possível sentir, cheirar, provar, ver
e discriminar através dos sentidos. Outra grande diferença é a organização das turmas e salas. Nossas classes são
agrupadas. Não levamos em conta apenas a idade cronológica; damos grande importância à idade maturacional,
cognitiva e emocional. As salas de aula são compostas
por estantes com materiais, espaço livre no chão e poucas
mesas e cadeiras. O aluno se movimenta buscando o material que contém o conteúdo a ser aprendido. Não existe
“decoreba”! É raciocínio o tempo todo. Nossos professores
têm a função de preparar o ambiente com todo o conteúdo
para cada faixa etária da sala. O ensino é individualizado,
e chamamos o professor de facilitador, pois não é ele que
detém o saber, apenas media, facilitando o conhecimento.

sineperj.org.br

A grande preocupação da escola Montessoriana é formar
seres humanos capazes de fazer a diferença no mundo”,
esclarece Bel Moura Coutinho, diretora pedagógica da escola Prisma Montessori, em Niterói.
O Método Montessoriano defende uma inversão do
protagonismo no processo de aprendizagem, colocando
o aluno em primeiro plano. Além disso, trabalha formas
diferentes de avaliação.

"Uma das diferenças mais claras é
que o ensino parte de uma autoconstrução através de materiais concretos específicos para cada matéria. O
aluno não imagina, ele faz, constrói.
É possível sentir, cheirar, provar, ver
e discriminar através dos sentidos.
Outra grande diferença é a organização das turmas e salas. Nossas classes
são agrupadas. Não levamos em conta apenas a idade cronológica; damos
grande importância à idade maturacional, cognitiva e emocional. (...)"

SINEPE RJ

Bel Moura Coutinho
Diretora Pedagógica do
Prisma Montessori
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