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Prêmiocontemplará
incentivoàleitura

Psicopedagogiaserá
debatidaemevento

Estãoabertasasinscrições
paraa10ªJornadaPsicope-

dagógicapromovidapelaAssocia-
çãoBrasileiradePsicopedagogia.
Oevento,queserárealizadonodia
19demaionoColégioDanteAlighie-
ri,naCapital,fazpartedaprogra-
maçãodoCiclodeEstudosConti-
nuados,cujotemadesseanoserá
“Diálogodapsicopedagogiacoma
genéticaeasdisfunçõespsicodinâ-
micas”.Informações:www.abpp.
com.brou11-3085-2716

Osplanosdeaulapublica-
dospelo‘JT’,emparceria

comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoa-
res,estãodisponíveisaosprofesso-
resnositedaRevistaNovaEscola
(www.novaescola.org.br).Oaces-
soélivreepodemserfeitosdown-
loads.Osprofessorestambémpo-
demsugerirao‘JT’temasparaas
aulas,quesãopublicadastodosos
domingosnojornal.

SitedaNovaEscola
trazaulasdoJT

Projetointegraescolasemambientevirtual
AFundaçãoTelefônicaea
SecretariadeEstadoda

EducaçãodeSãoPauloassinaram
convênioparaodesenvolvimento
doprojetoCoisasBoas2007.O
projetovaitrabalharostemasCida-

dania,Cultura,MeioAmbientee
Saúdepormeiodeatividadesreali-
zadasnoambientedoportalEduca-
Rede.Asescolasinteressadasem
participarpodemseinscreverno
sitewww.educarede.org.br.

Aoreeducarosges-
toscotidianos,pode-

seconquistarsensações
prazerosas,livresdoau-
tomatismodemovimen-
tossemdireção”,
IVALDOBERTAZZO,COREÓGRAFO

Aescolaemmovimento

>pais & mestres

Oprocessodeinscrições
gratuitasparaoPrêmioVi-

vaLeitura2007,iniciativaque
pretendereconhecerasmelhores
experiênciasrelacionadasàleitu-
ra,começaamanhãevaiaté9de
julho.Apremiaçãovaidistribuir
R$25milparacadaumadastrês
categorias:bibliotecaspúblicas,
privadasecomunitárias;escolas
públicaseprivadasesociedade.
Informações:www.premiovivalei-
tura.org.brou0800-7700987

Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

>pódegiz O Portal Arte na Escola colocou no ar uma página exclusiva dedicada à sua DVDteca, com
material pedagógico voltado aos professores de artes: www.artenaescola.org.br/dvdteca

PAULO PINTO/AE DIVULGAÇÃO
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MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Fazerprofessores,alunoseseusfa-
miliares buscarem o equilíbrio na-
tural do corpo ao vivenciar movi-
mentosdocotidianoescolar,como
o ato de escrever ou a simples ma-
nutençãodasuaposturaaosentar-
se. Esse é o plano de aula proposto
pelo JT em parceria com o Núcleo
deComunicaçãoeEducaçãodaEs-
cola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (NCE/
ECA-USP), coordenado pelo pro-
fessorIsmardeOliveiraSoares.

Aatividade,queévoltadaaospro-
fessores de Ensino Fundamental,
foi elaborada por Ivaldo Bertazzo,
coreógrafo,professordedançaede
reeducação postural. Desde 1975,
ocoreógrafodirigeaEscoladeEdu-
caçãodoMovimento,emSãoPau-
lo,preocupando-secomaorganiza-
çãomotoraecomapreservaçãodo
bom funcionamento do corpo hu-
mano.

AconvitedoNCE/ECA-USP,Ber-
tazzo reuniu vinte adolescentes
atendidos pelo Projeto Cidadança,
coordenadoporele,emostroupas-
so-a-passoumaseqüênciadeexer-
cícios preparados para melhorar a
posturaeobomdesempenhoesco-

lardos jovens.

INTRODUÇÃO

1 A partir de uma abordagem
educomunicativa, o método

deEducaçãodoMovimentobusca-
ráaquichamaraatençãodospais,
professoresealunosparaoconhe-
cimentoda organização docorpo.
Apartirdessasatividades,odesafio
doprofessorcondutor,partindoda
motricidade,seráresgatarassensa-
çõese conhecimentossobre o cor-
po que facilitem o trabalho do alu-
nonaescola.

Por meio dos exercícios que ex-
ploram o movimento do escrever,
fica mais fácil perceber alguma
eventual disfunção motora que o
alunotenha–oquepermiteinterce-
der imediatamente no problema,
podendo prevenir frustrações psí-
quicas no futuro que acabam por
bloquear o desempenho intelec-
tualdacriança.

MATERIAL

2 Um bastão (para cada um
dos alunos); uma rolha (por

aluno);umelásticoouumpedaço
detecidoquepossuaumpoucode
elasticidade (para cada um dos
alunos).

DESENVOLVIMENTO

3 1ª etapa: leve seus alunos ao
pátio. Utilizando um bastão

(docomprimentodemeiocabode
vassoura),simuleoatodeescrever.
Essegestoéfeitoafavordagravida-
de,poisobraçocriaumaaçãopen-
dular, solto parabaixo. Esse balan-
çoo leva àpercepção da quantida-
dedeforçamuscularadequadapa-
raogestodaescrita.

Comeceaexperiência,nummo-
vimento com o corpo todo, escre-
vendocomobastãosobreochãoa
letra “O”. A sensação de escrever
com o corpo todo faz o indivíduo
descobrir que o traçado da escrita
acontecetantonahorizontalcomo
na vertical, dando a sensação de
que o nosso corpo é um volume; o
bastão agirá distribuindo a tensão
muscularportodoocorpo.Issoaju-
da a descobrir um equilíbrio capaz
deorientaraposturaquandooindi-
víduoescrevecomacanetaouolá-
pis.Aorepetiroexercíciocomasou-
trasvogais,todosdevemficaraten-
tosparaadistribuiçãodessatensão
paratodoocorpo.

Emseguida,segurandoobastão
comosdedosalongadoseocotove-
lo olhando para a lateral em uma
pequena flexão, será experimenta-

doomovimentoqueauxilieadimi-
nuirestepeso.A forçaquesegurao
bastãoseinicianospés,queempur-
ram o chão. Esta força passa pela
baciaepelascostelas,atéchegaràs
extremidades dos braços. Depois
de perceber esse equilíbrio, inicie
osmovimentosdobastão:

–Gireapalmadamãoparacima
e para baixo, repita o movimento
com a outra mão. Com o olhar fixo
no bastão, jogue-o para cima, pe-
gando-o em seguida. Alterne as
mãose,flexionandoosjoelhos,pas-
seopesodeumpéparaooutro,ao
mesmo tempo em que joga o bas-
tão de uma mão para a outra. Da
seqüênciademovimentosnascerá
umritmo.

2ª etapa: os alunos, sentados
em suas carteiras, colocarão as
mãos entre o assento e os ísquios,
procurando senti-los apoiados so-
breasmãos.Essaposturadosentar-
sesobreosísquios,comosdoispés
apoiados e fazendo força contra o
chão, deve permanecer durante a
postura sentada. A força vinda do
chão organiza a bacia e o tronco,
nosdandoumaposturadeconcen-
tração. Agora, com uma rolha
apoiada entre os lábios, fazer um
movimentocom aspontas dosde-

dos, esticando a pele do rosto para
cima.Aoequilibrarotônusmuscu-
lar, regularemos a respiração, a
mastigaçãoeadeglutição.A língua
regulaagloteeafala,sendocoloca-
da em prontidão quando regula-
mosestamusculatura.Emitiremos
um som (“ôôôôô...”) elevando os
dedoseesticandonapeledafaceao
mesmo tempo. Por fim, com uma
mãosobreanucaecomaoutrano
pescoço abaixo do queixo, fazer
uma pressão do crânio contra a
mãoqueestásobreele;

3ª etapa: colocando o elástico
nascostas, façapressãocontraele,
esticando-o. O elástico dará a sen-
saçãodeunidademuscular,poris-
so coloque-o envolvendo as cos-
tas, os braços, o antebraço e as
mãos,fazendoumatração.Aoesti-
carosbraçosparaafrenteeempur-
rar os pés contra o chão, sentirá a
tensão muscular que age sobre o
corpo ao levantar-se um pouco do
banco. Este movimento permite o
alargamento das escápulas e dos
ombros, organizando as costelas e
estruturandoabacia.

4ª etapa: batendo com as pon-
tasdosdedosnasbochechas,claví-
cula, costas, crânio, faça percutir o
som.

Colocando-sedefrenteparaum
amigo,expiree lance osbraços pa-
ra a frente, até criar um ritmo. Esse
exercício ajuda na respiração e na
circulação,oxigenandoocérebro.

MULTIPLICANDO

4 Nasaladeaula,entreumama-
téria e outra, os alunos po-

dem ser convidados a repetir esses
exercícios, um por dia, todas as se-
manasdurantedoismeses.Ospro-
fessorespodemutilizarametodolo-
gia sem medo de que a sala vire
umabagunça,poisosexercíciosfo-
rampensadosparadevolveracon-
centração dos alunos. Esses são
apenasalgunsexercíciosqueoalu-
no utiliza para despertar sua per-
cepçãoparaoutras formas de ver e
serelacionarcomomundo.Coma
repetição semanal dos exercícios,
poderemos notar os resultados no
comportamento dos alunos. Va-
mosexperimentar?
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