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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 

 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

QUADRO DE FUNÇÕES ESCOLARES 
- ATENÇÃO PAIS E MÃES DOS ALUNOS - 

 
Enviada em: sábado, 3 de junho de 2017 18:26 

Para: Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br) 

Cc: 'Dep. Adão Villaverde (villaverde@al.rs.gov.br)'; Dep. Beto Albuquerque (dep.betoalbuquerque@camara.leg.br); 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. Aécio Neves (aecio.neves@senador.gov.br); Sen. Alvaro Dias (alvarodias@senador.gov.br); 'Sen. Ana Amélia 

(ana.amelia@senadora.gov.br)'; Sen. José Serra (jose.serra@senador.leg.br); Sen. Lasier Martins; 'Sen. Paulo Paim (paulopaim@senador.gov.br)'; Ver. Adeli Sell  

Assunto: QUADRO DE ESCOLA - ATENÇÃO SRS PAIS E MÃES DOS ALUNOS 

 

Prezado Cristovam, Srs. políticos, prezados familiares, amigos, colegas, colunistas... 

recebi por whatsapp esta foto que é autoexplicativa sobre alguns dos nossos problemas 

educacionais. Ver: http://mw.eco.br/zig/emails/Ensino_Brasil.pdf   

O familiar (Bralo) que me enviou não soube dizer que escola organizou este importante painel. 

Talvez seja de Porto Alegre. (*) 

 

Caberia até uma longa digressão sobre a oportunidade de, entre outras coisas, as escolas 

responsabilizarem mais os pais/mães dos “pimpolhos” orientando-os em como colocar 

firmemente limites em travessuras maiores (sem ter que dar aquela “palmadinha” hoje proibida 

por lei) e, assim, prevenir problemas maiores lá adiante.  

Mas isto fica para as críticas e sugestões que aguardo dos correspondentes. 
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Assim, mais uma vez devemos reiterar que à família cabe a EDUCAÇÃO e às Escolas o 

ENSINO. E, por favor, sem catequese de religiões nem ideologias políticas, pois, felizmente, 

ainda ESTAMOS em um Estado LAICO e DEMOCRÁTICO o que implica em docentes 

discutirem com seus alunos todas as facetas de sistemas políticos, religiosos,... e dar uma visão 

histórico/cultural dos povos desde a antiguidade, evitando-se, assim, aquelas verdades acabadas 

que acabam com toda discussão. 

Favor repassarem à vontade (quem sabe consegue-se até abrir algumas das cabeças dos que 

vivem em ilusões de um Estado Paternalista “educando” o Povo com suas verdades 

autoritárias?) 
 Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm   
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) 

 (*) Se alguém souber o nome e cidade da escola para mandar os parabéns e divulgar aqui no site, agradeço. (Escola Nobre?) 

Comentários & Réplicas 

 
 

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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