José de Campos Cobra

Um padre e uma família de poucos recursos enfrentam empreiteira 6
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Doação de áreas

Estranhos Negócios

O paliteiro de concreto da Valle Sul, entre o novo hotel Mazzaropi
e a LG Eletronics, pode ser a ponta de um iceberg de estranhos negócios
que ocorrem desde o governo de Roberto Peixoto
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Semana do Professor
Monteiro Lobato deverá ser o principal tema nos debates que marcarão a Semana do Professor.
Na quarta-feira, 14, haverá um encontro com as duas maiores autoridades brasileiras
em estudos lobateanos e preconceito, Marisa Lajolo e Geraldo Rocha, para evidenciar
a falência de críticos em temas candentes como educação infantil e preconceito

Edna Chamon, secretária de Educação

N

ossa reportagem entrevistou a secretária de Educação, Edna Chamon, e a professora Suzana Lopes Salgado
Ribeiro, uma das palestrantes.
Jogo rápido com
a secretária de Educação
Jornal CONTATO: Secretária,
como será comemorado o Dia do
Professor?
Edna Chamon: As atividades
nas escolas continuam normalmente e as atividades relacionadas ao evento ocorrerão em
horários alternados de manhã, à
tarde e à noite. Aproveitamos a
data para agregar mais conhecimento, melhor formação e proporcionar aos nossos professores condições para exercer
nosso trabalho profissional melhor, e quiçá num futuro próximo
contribuir para a construção de
um país melhor.O Dia do Professor, em nossa rede municipal de
ensino, será comemorado na
sexta-feira, 16.
JC: O Centro de Formação de
Professores Profª Maria Morgado deverá funcionar no prédio da
Resolução Gráfica adquirido pela
prefeitura. Existe alguma previsão para iniciar suas atividades?
EC: Até o momento nossa
prioridade é a construção e reformas de creches e escolas para
atender nosso objetivo principal
que são os alunos. O investi-

mento já foi feito na aquisição
do prédio para instalar o Centro
de Formação dos Professores.
Nesse ano ainda não foi possível
implantá-lo em razão da necessidade de atender às outras demandas mais urgentes.
JC: Existe algum prazo para
começar a funcionar?
EC: Não temos no momento
como estipular esse prazo. Talvez no início do ano de 2016 eu
já tenha essa resposta.
Jogo rápido com Suzana
Lopes Salgado Ribeiro
JC: Qual será sua participação?
Professora Suzana: Nossa
ideia é propor um debate sobre
a diversidade nas escolas. Acreditamos ser importante o professor estar bem informado e preparado para que possa encarar
a realidade da escola e, se for o
caso, promover alguma mudança de comportamento.
JC: Existe alguma razão especial para incluir o tema Gênero
e Diversidade na Escola na formação de professores?
Suzana: Diversidade é uma
questão atual e muito premente. Eu posso afirmar que em
todo o sistema educacional
brasileiro, e talvez até de outros
países, essa questão de “Gênero e diversidade na escola” é
um tema que os professores se

deparam diariamente em seu
trabalho, que preocupa todas
as secretarias de educação e todas estão interessadas em dar
formação sobre o assunto.
JC: Taubaté é uma sociedade conservadora, não muito
diferente de outras cidades.
Como esses debates estão
sendo recebidos?
Suzana: É uma realidade que
os professores precisam estar
preparados e o próprio Ministério da Educação tem um programa específico de formação de
professores nessa área. O Brasil
como um todo tem uma cultura
bastante conservadora. Talvez
por isso é que o MEC tenha adotado essa política pública dentro
da área educacional. É claro as
cidades e as regiões não são todas iguais, cada região tem suas
especificidades. Nos debates
é que vemos o que é geral e o
que é específico. Cada professor

tem oportunidade de mostrar
sua realidade e vamos verificar
como eles serão contemplados
em suas demandas nessa questão da diversidade.
JC: Qual tem sido o resultado
desses debates em outras cidades e qual a expectativa quanto
a Taubaté?
Suzana: Que [os debates]
permitam mudar suas práticas,
se acharem a mudança pertinente e com isso adotem essas
práticas em suas experiências
profissionais.Pode acontecer
que não seja o suficiente para
provocar essas mudanças, mas
desperte no professor um interesse pelo tema e isso leve o
profissional a buscar um maior
aprimoramento. Pelo menos
vamos colocar uma pulguinha
atrás da orelha dos professores.
Uma pulguinha que os leve a
pensar no assunto.

Professora Suzana Lopes Salgado Ribeiro irá
debater tema sobre Gênero e Diversidade na Escola

PROGRAMAÇÃO
Dia 13 - das 9h às 12h e das 14h30 às 17h - Debates com o
tema “Gênero e Diversidade na Escola: Descontruindo Preconceitos”, coordenados pelas professoras Suzana Lopes Salgado
Ribeiro e Andréa Paula dos Santos
Dia 14 – das 14h30 às 17h30 e das 19h às 22h - Debates
com o tema “As caçadas de Pedrinho” com os professores Marisa Lajolo, José Carlos Sebe e Geraldo Rocha
Dia 15 - às 15h “Professor, identidade e trajetória, como sujeito de transformação” - Ás 18h “Avaliação como prática de inclusão”. Essas duas atividades serão debatidas pelo professor
Dr. Celso Vasconcellos.

