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Escritorapromove
distribuiçãodelivros

AEscritoraPatríciaSecco
promovehojedistribuição

gratuitade8millivrosvoltados
aopúblicoinfanto-juvenilem
20pontosdaCapital,entreeles:
FavelaParaisópolis(RuaPasquale
Gallupi,emfrenteaomercadinho
PagueMenos);sededoProjeto
Viver(RuaClementineBrenne,
857,JardimColombo);CEUVila
Atlântica(naRuaJoséVenâncio
Dias,840,noJardimNardine)e
EstaçãoPinheirosdoMetrô.

EncontrodeEducomunicaçãoreunirá200educadores

Osplanosdeaulapublica-
dospeloJT,emparceria

comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoa-
res,estãodisponíveisaosprofesso-
resnositedaRevistaNovaEscola
(www.novaescola.org.br).Oaces-
soélivreepodemserfeitosdown-
loads.Osprofessorestambémpo-
demsugeriraaoJTtemasparaas
aulaspublicadasaosdomingospor
meiodosite:www.usp.br/nce

Siteda‘NovaEscola’
trazaulasdo‘JT’Nosdias8e9demaio,mais

de200educadoresde
escolaspúblicasestarãoreunidos
noAuditóriodoGrupoEstado,
naCapital,paraparticipardo
EncontroBrasileirodeEducomuni-
cação,promovidopeloJTem
parceriacomoNúcleodeComuni-
caçãoeEducaçãodaUSP,coorde-
nadoporIsmardeOliveiraSoares,
epeloComitêGestordaLeiEdu-
comdaPrefeituradeSãoPaulo.

Oeventodebateráaspossíveis
intervençõesdacomunicaçãono
campodaEducação,sejamestasa

produçãoderádio,teatrooujornal
naescolaeatémesmoumagestão
democrática,quepriorizeapartici-
paçãodacomunidadenatomada
dedecisõesdaescola.

Duranteoevento,haveráacober-
turajornalísticafeitaporalunosdo
ProjetoEducomunicaçãopelas
OndasdoRádiodasescolasmunici-
paisJoséBonifácio,CarlosPasqua-
le,PereiradeQueirozeEuclydesde
OliveiraFigueiredo.Osinteressa-
dosemterinformaçõessobreEdu-
comunicaçãodevemacessarosi-
te:www.usp.br/nce

Éprecisolevaredu-
caçãoecidadania

paracriançaspormeio
daapropriaçãodosespa-
çospúblicosqueestão
foradoseuconvíviohabi-
tual”,LÍGIAAQUA,SANTANDER

Umpasseioeducativo

>pais & mestres
Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

>pódegiz O Centro Cultural da Juventude promove de 8 de maio até 28 de junho a oficina gratuita
“O desenho e a Memória”. Informações: www.centrodajuventude.prefeitura.sp.gov.br

DIVULGAÇÃO
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MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Levar professores e alunos a traba-
lharem o tema da preservação e da
apropriação do espaço público,
bemcomoavalorizaçãodopatrimô-
niohistórico e cultural.Esseé o pla-
nodeauladehojepropostopelo JT,
emparceriacomoNúcleodeComu-
nicação e Educação (NCE), da USP,
coordenadopeloprofessorIsmarde
OliveiraSoares.Aatividade,quepo-
deserfeitacomcriançasentre7e14
anos, foi elaborada por Ligia Romi-
telliDall Acqua, gerente de Respon-
sabilidade Social do Banco Santan-
derefoibaseadanoProgramaRedes-
cobrindoaAvenidaPaulista,umpro-
jeto social do banco que até 2006
atendeu3.500criançasassistidaspe-
laFundaçãoAbrinqesubprefeitura.

INTRODUÇÃO

1 OProgramaRedescobrindoa
AvenidaPaulistadáoportuni-

dade aos estudantes de vivencia-
rem uma atividade educacional
emambienteexterno,complemen-
taraoqueseaprendeemsaladeau-
la.AAvenidaPaulistaé muitomais
doque oprincipal centro financei-
ro da América Latina, como é mais
conhecida.Étambémumpólocul-

turaledeserviçosque,alémdereu-
nir todos os elementos marcantes
daCidade–doscarrosaosarranha-
céus – simboliza muitas transfor-
mações ocorridas em nosso país.
Estima-sequenelacirculemaproxi-
madamente 800 mil pessoas por
diae160milcarrospercorremseus
2.800 metros de comprimento. E
nela passa a linha verde do metrô,
com as Estações Consolação, Tria-
non/Masp,BrigadeiroeParaíso.

OBJETIVOS

2 Desenvolveracapacidadede
observaçãoereflexãosobrea

apropriaçãodoespaçopúblico,va-
lorizaropatrimôniohistóricoecul-
tural,despertarointeresseeamoti-
vação dos estudantes em relação à
históriadaCidadedeSãoPaulo.

DESENVOLVIMENTO

3 1ºMomento–Paradar início
ao passeio, sugerimos que o

professor façaumacaminhadape-
laAvenidaPaulistaparasefamiliari-
zar com as atrações, definir o tem-
po necessário para cada parada e
identificarpossíveistemasquepos-
samserdesenvolvidosemaula.
2ºMomento– Aatividadedeveser
iniciada em sala de aula, com três

atividades, em três dias diferentes.
Umaaulaserádedicadaàhistóriae
àgeografiadaAvenidaPaulistaeas
outrasduassobreoconceitodepa-
trimôniopúblico.

ATIVIDADE

4 1ª aula: com um mapa da Ci-
dade, peça aos alunos que

identifiquemondeselocalizaaAve-
nida Paulista. Caso tenha condi-
ções de oferecer acesso a material
depesquisasobreageografia local,
soliciteumlevantamentodedados
sobreaavenida.Alémdessasprovi-
dências, peça que os alunos leiam
asinformaçõessobrea“Históriada
Avenida Paulista”, na parte supe-
riordestapágina.Emseguida,pro-
movaumsemináriointerno,paraa
apresentação dos dados recolhi-
dospelosestudantes.
2ªaula:nasegundaaulapreparató-
ria,oprofessoréconvidadoaexpli-
car o que é “patrimônio público” e
“espaço público”. Como exercício
proponhaqueosalunospassemal-
gunsdiasobservandoemseusbair-
rosoquepodeserconsideradopa-
trimônio e o que pode ser espaço
público. Peça que escolham um
dos monumentos da Cidade ou
qualqueroutraatração,pesquisan-

do sua história e elaborando uma
redação sobre a importância de se
preservar um patrimônio público.
Depois,cadaalunodeveráapresen-
taroralmenteasuaredaçãodefor-
ma que todos conheçam o que ca-
da um escolheu como importante
nobairro.
3ª aula: na seqüência das ativida-
des, sugira aos estudantes que tra-
gamparaaaularecortesderevistas
ou jornais que remetam à Avenida
Paulista,ouquefaçamumapesqui-
sadefotossobreeste localdaCida-
denainternet.Dividaasalaemgru-
pos, propondo para os alunos que
criemumgrandepainelemcartoli-
na, disposto na lousa ou em lugar
apropriado, onde serão colocadas
as imagens da avenida, formando
umalinhadotempocomasescultu-
ras ou edificações encontradas na
pesquisa.Soliciteacadagrupoque
conteoralmente umpouco da his-
tóriadasimagenspesquisadas.Em
seguida,oprofessorajudaráosalu-
nosaentenderque,secadaumdos
patrimôniosdescritospelosalunos
é importante, o próprio local onde
se encontram também ganha im-
portância, transformandoaAveni-
daPaulista,comsuahistóriaeseus
monumentos, em si mesma, um

imenso patrimônio a ser conheci-
dopreservado.

OPASSEIO

5 Chegou a hora de fazer um
passeio pela Avenida Paulis-

ta.Paratanto,oprofessorencontra-
rá um roteiro no endereço ht-
tp://www.santanderbanespa.com.
br/portal/rs/script/Responsabili-
dadeSocial.do.Seguindoasorienta-
ções do Programa Redescobrindo
a Avenida Paulista, o professor en-
contraráelementosparadesenvol-
ver,duranteopasseio,umaanálise
da transformaçãoeconômica eso-
cialdaCidade,relacionandocrono-
logicamenteosprincipaisaconteci-
mentosquetransformaramaaveni-
da e os fatos históricos no Brasil e
nomundoaolongodosséculos19,
20e21.

Máquinas fotográficas e bloco
denotasfazempartedomaterialin-
dispensável para a caminhada. No
passeio,estáincluídooMonumen-
todeFranciscodeMiranda,Banco
CentraldoBrasil,Masp,EdifícioGa-
zeta,HospitaleMaternidadeSanta
Catarina, Condomínio Conjunto
Nacional,ParqueTrianon,Edifício-
SedeFiesp,InstitutoPasteureCasa
dasRosas.

AÇÃOCOMUNICATIVA

6 De volta à sala de aula, peça
aosgruposqueorganizemal-

gumtipodeapresentaçãoparapas-
sar o que aprenderam no passeio.
Esta apresentação pode ser feita
por meio de uma exposição de fo-
tos (impressas, digitais ou data
show), de dramatização, colagem,
desenho, produção radiofônica,
que os alunos mostrarão o que foi
observado de mais interessante
nos principais locais visitados. Fi-
nalmente,aconselha-seaorganiza-
çãodeumamostraculturalnaesco-
la,paraquetodasasmanifestações
dosgrupossejamapresentadasato-
da comunidade escolar, inclusive
paisemãesdosalunos.

PAPELDOEDUCADOR

7 Oprofessoreducomunicador
busca trabalhar conteúdos

educacionaisdeumaformainterati-
va,fazendousodetodososrecursos
tecnológicos disponíveis, a fim de
complementaroconhecimentotra-
dicional, tornando o aprendizado
maislúdicoedivertido.

Equipedeconsultoriaeducomuni-
cativa:IzabelLeão,CarmenGattás
eLuciMelo..
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