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EDUCAÇÃO PÚBLICA

SUGESTÕES DIVERSAS PARA O ENSINO
(1)
De: Manfredo Winge
Enviada em: quarta-feira, 11 de outubro de 2017 12:45
Para: Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
Cc: 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar
Terra (dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha (dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim
(paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein ; Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra (david.coimbra@zerohora.com.br); Francisco Marshall
(chicomarshall@gmail.com); Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha Medeiros; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane Oliveira
Assunto: FAPESP: Centro de pesquisa apresenta o paulistinha a escolas

Prezados colegas professores e demais,
vejam: Centro de pesquisa apresenta o paulistinha a escolas
AG. FAPESP: http://agencia.fapesp.br/centro_de_pesquisa_apresenta_o_paulistinha_a_escolas/26389/
Projeto interessantíssimo que poderia ser replicado a custos baixos em várias
universidades/centros de pesquisa e colégios públicos do Brasil inteiro para turmas de
fundamental e nível médio, abrindo a cabeça em formação da meninada escolar para as várias
áreas de ciência e de suas pesquisas básicas e aplicadas.
Engraçado é ver, no começo do texto linkado acima, as respostas à pergunta “o que é um
cientista?” dadas por alunos ao começarem a interação:
“Cientista é uma pessoa que estuda muito, descobre coisas e depois compartilha com o mundo.”
Foi o que escreveu uma menina de 12 anos em seu caderno de atividades. E como seria esse
cientista? “Um homem careca, de jaleco e que vive tropeçando e deixando tudo cair no chão”,
responde um colega da mesma escola.”
Aproveitando a linha desse projeto pode se sugerir algumas ações (a detalhar e incluir na
programação físico/financeira do projeto ou instituto científico):
 com base em experiências análogas e vistos os resultados positivos, procurar
institucionalizar no plano de aulas esses “encontros” de cientistas com crianças;
 os institutos e projetos de pesquisa, científica e tecnológica, desenvolverem material
didático objetivo/conciso, com muita ilustração que apresente, em linguagem popular,
os aspectos gerais e instigantes do objeto e das atividades científicas em questão na forma
de fascículos, de vídeos, slide shows,.. para distribuir nas escolas e disponibilizar em
livrarias.
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso]
"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)
From: Ellen Bisconti
Sent: Thursday, October 12, 2017 7:12 AM
To: Manfredo Winge
Subject: Re: FAPESP: Centro de pesquisa apresenta o paulistinha a escolas

Manfredo, descreveste em linhas gerais, muito bem, no que consiste o Projeto. Paulistinha
também é uma aeronave de treinamento, o Neiva P 56, responsável pela iniciação da maioria
dos Pilotos Privados. Coincidência por serem, Projeto e aeronave, os marcos iniciais na vida de
pilotos e estudantes, no caso, o despertar pelo maior interesse em relação à área científica.
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No Rio Grande do Sul, para melhor execução, estado e municípios poderiam estabelecer
parcerias com estabelecimentos comerciais ou empresas, quanto à instalação dos laboratórios e
compra de equipamentos e material para aulas práticas. Também a fim de possibilitar o
deslocamento de alunos e professores em excursões. O apoio pedagógico poderia vir do
Colégio Militar de Porto Alegre, exemplo de escola e excelência no ensino das Ciências, bem
como no ensino em geral.
O nome do Projeto gaúcho poderia ser Ximango, aeronave aqui fabricada e utilizada pela
Brigada Militar. Os maragatos que me queiram bem.
(2)
Enviada em: segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 17:57
Para: 'educativo.mae@usp.br'; Marcia Abrahão Moura (mamoura@unb.br); Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
Cc: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br';
'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br';
'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br';
'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br';
'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br';
'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'jose.agripino@senador.leg.br'; 'jose.maranhao@senador.leg.br';
'josemedeiros@senador.leg.br'; 'jose.pimentel@senador.leg.br'; 'jose.serra@senador.leg.br'; 'katia.abreu@senadora.leg.br'; 'lasier.martins@senador.leg.br'; 'lidice.mata@senadora.leg.br'; 'lindbergh.farias@senador.leg.br';
'lucia.vania@senadora.leg.br'; 'magno.malta@senador.leg.br'; 'maria.carmo.alves@senadora.leg.br'; 'marta.suplicy@senadora.leg.br'; 'omar.aziz@senador.leg.br'; 'otto.alencar@senador.leg.br'; 'paulo.bauer@senador.leg.br';
'paulopaim@senador.leg.br'; 'paulo.rocha@senador.leg.br'; 'pedrochaves@senador.leg.br'; 'raimundo.lira@senador.leg.br'; 'randolfe.rodrigues@senador.leg.br'; 'reginasousa@senadora.leg.br'; 'reguffe@senador.leg.br';
'renan.calheiros@senador.leg.br'; 'roberto.muniz@senador.leg.br'; 'roberto.requiao@senador.leg.br'; 'robertorocha@senador.leg.br'; 'romario@senador.leg.br'; 'romero.juca@senador.leg.br'; 'ronaldo.caiado@senador.leg.br';
'rose.freitas@senadora.leg.br'; 'sergio.petecao@senador.leg.br'; 'simone.tebet@senadora.leg.br'; 'tasso.jereissati@senador.leg.br'; 'telmariomota@senador.leg.br'; 'valdir.raupp@senador.leg.br'; 'vanessa.grazziotin@senadora.leg.br';
'vicentinho.alves@senador.leg.br'; 'waldemir.moka@senador.leg.br'; 'wellington.fagundes@senador.leg.br'; 'wilder.morais@senador.leg.br'; 'zeze.perrella@senador.leg.br'; 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto
Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); Dep. José Fogaça ; Dep. Margarida Salomão ; Dep. Onix Lorenzoni (dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br); 'Dep. Osmar Terra (dep.osmarterra@camara.gov.br)'; 'Dep. Vieira da Cunha
(dep.vieiradacunha@camara.gov.br)'; Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia (ana.amelia@senadora.gov.br)'; 'Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br)'; 'Sen. Paulo Paim
(paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell ; Ver. Valter Nagelstein ; Alessandra Fedeski ; Aristides Arthur Soffiati Netto (as-netto@uol.com.br); Carolina Bahia; Cláudia Laitano ; David Coimbra ; Francisco Marshall ; Juremir Machado ;
Larissa Roso (larissa.roso@zerohora.com.br); Luis Fernando Verissimo; Lya Luft ; Martha Medeiros; Paulo Germano (paulo.germano@zerohora.com.br); Percival Puggina ; Rosane de Oliveira
Assunto: PARABÉNS - Bol. FAPESP: simulação de escavação arqueológica nas férias de crianças

Museu da USP tem simulação de escavação arqueológica nas férias
Atividade voltada a crianças, jovens e famílias é realizada pelo Museu de Arqueologia e Etnologia, em São Paulo
Ver em: http://agencia.fapesp.br/museu_da_usp_tem_simulacao_de_escavacao_arqueologica_nas_ferias/26955/

PARABÉNS À EQUIPE DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DA USP

A administração pública DE CARREIRA de nosso País, abafada
e “chicoteada” pela roubalheira endêmica dos altos escalões, na verdade tem estofo
e muita gente honesta e competente para realizar - com ideias criativas, simples e de
baixo custo como essa de vocês que estão tirando a meninada de trololós em
smatphones para uma linda e lúdica ocupação durante as férias escolares - o que deve
ser realizado, tocando, da forma que for possível, o barco da ciência e da cultura
deixado à deriva pelos desgovernos que assolam a pátria. Tais projetos devem ser
bem divulgados para servir de exemplo para todas as outras universidades
brasileiras, principalmente as públicas não se acomodarem aos orçamentos vis e
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irresponsáveis que “contemplam” o ENSINO, ESPORTE, CIÊNCIA, CULTURA
e EDUCAÇÃO públicos.
Neste sentido, as universidades públicas, bastiões de nossa sabedoria, deveriam se
envolver - direta e indiretamente - mais fortemente nas questões de ensino básico
fundamental e médio com propósito de diminuir as desigualdades sociais de forma
ativa, resiliente e com projetos que integrem toda a cadeia de ensino e cultura, da
creche à universidade. E isto certamente trará ganho imediato para (1) a própria
universidade ao receber novos alunos muito mais bem preparados em ensino e
cultura geral e (2) para a sociedade em geral pois proporcionará educação qualificada
a milhares de jovens que terão mais oportunidades de trabalho e não serão mais
cooptados pelo crime organizado em facções que permeia o solo pátrio urbano.
Adicionalmente, um “up” no ensino/educação trará votos mais qualificados nas
futuras eleições de forma a não se ter mais paspalhões, aproveitadores e ladrões
guiando o país e representando o povo com a maior cara de pau sob uma justiça,
parte já contaminada, e um povo atordoado.
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

Voltar para o SITE – Voltar para Ensino Público no Brasil
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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