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BENJAMIN
RIBEIRO DA SILVA

CRIANÇAS E A COVID-19:
VERDADE CIENTÍFICA PREVALECE

A

ciência tem contribuído de maneira
decisiva para esclarecer como se transmite a Covid-19, quais os tratamentos
mais eficazes e, também muito importante, para
desmistificar de maneira inequívoca aqueles que
insistem em meras conjecturas para ainda manter
as escolas fechadas. E, de tempos em tempos, novos estudos científicos são divulgados em todo o
mundo para indicar os caminhos
para melhorar o combate a essa
doença do século 21.
Recentemente foi a vez da
Fiocruz divulgar um estudo
realizado em parceria com a
Universidade da Califórnia e a
Escola de Medicina Tropical e
Higiene de Londres, com 667
pessoas de 259 famílias em
Manguinhos, no Rio de Janeiro,
envolvendo 323 crianças (de 0 a
13 anos), 54 adolescentes (14 a
19) e 290 adultos.
O resultado do estudo? A
conclusão a que chegaram os
pesquisadores é a de que os
pequenos têm mais chance de
pegar a Covid-19 dos adultos do
que transmitir a doença para
pessoas acima de 18 anos. Isso
porque foi constatado que todas
as crianças doentes tinham um
adulto ou contato domiciliar adolescente com
suspeita ou confirmação de SARS-CoV-2 antes do
diagnóstico na criança.
Essa reconfirmação da baixa transmissibilidade e contágio pelas crianças, em linha
com vários estudos científicos e pesquisas realizadas na França, Alemanha e outros países, é
extremamente importante, como destacaram os
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pesquisadores, já que, o período analisado, em
2020, coincidiu com o fechamento das escolas.
“Os adultos podem ter sido os propagadores mais
importantes porque continuaram a trabalhar fora
de casa, continuamente expostos nos transportes
e locais de trabalho.”
Conforme a Fiocruz, todas as crianças que
testaram positivo para a Covid-19 haviam tido
contato com adultos ou adolescentes com sintomas da doença
provocada pelo patógeno. Mesmo observando que os dados
se referem a outro momento da
pandemia, que não agora, a cientista e coordenadora do estudo,
Patrícia Brasil, afirmou não
fazer sentido manter as escolas
fechadas com o restante da economia aberta. Em outro trecho,
os pesquisadores afirmam que
“as crianças incluídas no estudo
não parecem ser a fonte da infecção de SARS-CoV-2 e mais
frequentemente adquiriram o
vírus de adultos”.
Esse estudo é mais uma
evidência científica de que as
escolas são sim um ambiente
seguro, se seguirem as determinações e protocolos das autoridades sanitárias, de prevenção
e combate ao coronavírus. Mas ainda têm prefeitos, em São Paulo mesmo, que só vão retornar
com as aulas apenas em junho, ou seja, 15 meses
depois do início da pandemia, contra todos os
estudos científicos e evidências médicas, que já
constataram a baixa transmissibilidade e contágio das crianças.
Lugar de criança é na escola!

A conclusão a
que chegaram os
pesquisadores é a
de que os pequenos
têm mais chance
de pegar a Covid-19
dos adultos do que
transmitir a doença
para pessoas acima
de 18 anos
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Educação Híbrida

O impacto do fechamento das
escolas na aprendizagem dos alunos e
a educação híbrida como proposta
Reflexão e análise baseada em resultados da pesquisa realizada pela Consultoria McKinsey1

O

C o v id-19 i ndu z iu o
maior experimento de
aprendizado remoto da
história educacional. Diante de
uma ameaça mortal, legisladores e
formuladores de políticas públicas
tiveram que tomar decisões baseadas em uma incerteza científica significativa. Embora preocupações legítimas com a saúde pública tenham
levado ao fechamento de escolas,
outras pesquisas sugerem que os
alunos pagaram um alto preço pelo
descompasso na aprendizagem e
no desenvolvimento de competências socioemocionais. Também há
evidências sendo consolidadas de

2021 relativo a uma pesquisa, que
examinou o impacto da educação
remota na aprendizagem dos
alunos por meio da perspectiva
dos professores. Destacamos alguns dos itens apresentados pela
pesquisa em relação à percepção de
professores dos países pesquisados,
relativo à aprendizagem de seus
alunos através do ensino remoto,
visando oferecer informações relevantes, e ainda pouco analisadas,
neste momento recente que ainda
vivemos.
Em um esforço para entender
o impacto que decisões políticas
relativas ao fechamento das escolas

que o estresse e o isolamento das
atividades on-line estão contribuindo para problemas de saúde
mental entre os jovens. Admitimos
que as aulas remotas melhoraram
conforme as escolas adotaram as
práticas recomendadas, mas continuam pouco eficientes e podemos
dizer que até evidenciou-se mais
para aqueles alunos que lutam
com problemas como desafios de
aprendizagem, isolamento ou falta
de recursos.
Diante desse cenário, procuramos discutir aqui os resultados
apresentados pela consultoria
McKinsey no mês de março de

1- Título original da pesquisa analisada: Teacher survey: Learning loss is global and significant
Autores da pesquisa: Li-Kai Chen, Emma Dorn, Jimmy Sarakatsannis and Anna Wiesinger
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/teacher-survey-learning-loss-is-global-and-significant
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Educação Híbrida
estão tendo nas experiências de
aprendizagem dos alunos, a Consultoria McKinsey fez uma pesquisa junto a professores na Austrália, Canadá, China, França,
Alemanha, Japão, Reino Unido
e Estados Unidos, entre o final de
outubro e o início de novembro de
2020.
Publicada em 1º de março de
2021, a pesquisa revela que, embora
a resposta educacional à pandemia
de Covid-19 tenha variado amplamente, os professores concordam
com o altíssimo desgaste provocado
nos estudantes pelo aprendizado
remoto, especialmente para alunos vulneráveis, e o quanto a sala
de aula presencial pode fazer falta
para essa geração de alunos.
Foi pedido nessa pesquisa
que os professores ref letissem
sobre suas experiências durante os primeiros meses da pandemia, quando a maioria teve um
grau significativo de exposição
às atividades remotas nos países
pesquisados. Pediu-se aos professores que classificassem a eficácia
do aprendizado remoto em uma
escala de um a dez, com um (1)
sendo o menos eficaz, resultando
em pouco ou nenhum progresso
acadêmico, e dez (10) significando
que a instrução era pelo menos
comparável ao que os alunos normalmente aprenderiam em uma
sala de aula - talvez até melhor.
Os professores na Austrália,
Canadá e Alemanha deram notas
mais altas do que seus colegas em
outros países. Cerca de um terço
dos entrevistados nesses países
considerou que o aprendizado remoto era quase tão eficaz quanto
estar em sala de aula. Será que isso
tem a ver com a formação desses
docentes para organizar suas aulas
de forma mais ativa e menos tradicional? Essa, sem dúvida, pode ser
uma resposta e que indica as teses
já defendidas de que aulas que utilizam metodologias ativas, seja em
aulas presenciais ou a remotas, são
mais atraentes e obtêm melhores
resultados. Já em contraste a esses
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países, no Japão, um país sem dúvida mais tradicional até em termos
de metodologia de ensino, apenas
2% dos professores achavam que as
aulas remotas eram comparáveis ao
aprendizado presencial; a maioria
achava que era muito pior.
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Segundo a pesquisa, professores
em escolas com maior índice de pobreza responderam que as aulas virtuais são especialmente ineficazes,
aumentando as preocupações de
que a pandemia tenha exacerbado
as desigualdades sociais, educacionais e econômicas, mas,
também, aumentando
ainda mais as diferenças
de aprendizagem entre as
classes sociais.
Os professores que
leciona m em escolas
públicas deram à aprendizagem remota uma
pontuação global média
de 4,8, enquanto seus

Segundo os
resultados
apresentados,
faltaram formação
e estratégias
metodológicas aos
professores

colegas em escolas privadas, que
em geral têm mais acesso a mais
ferramentas de aprendizagem, obtiveram uma média de 6,2.

cas aos professores. A título de
comparação, a pesquisa registra
que professores das escolas públicas pesquisadas se mobilizaram
muito mais do que professores da
rede particular para manter a escola ativa. Professores de escolas
particulares apoiaram-se mais na
conexão digital e no livro didático,
mas não mudaram a metodologia
e ao final também registraram
déficits no aprendizado dos alunos.
Os professores do Japão relatam
na pesquisa perdas mais baixas,
com menos de um mês de aulas
suspensas, e os pesquisadores da
McKinsey comentam que embora
esse resultado possa ser em parte
porque o Japão retomou o aprendizado presencial mais cedo do
que muitos dos outros países da
amostra, outro fator contribuinte
pode ser o uso frequente de programas de aprendizado extracurricular e atividades orientadas
extra sala de aula, antes e durante
a pandemia.
A pesquisa indica que alguns
segmentos da população estudantil
foram atingidos de forma especialmente dura. Os professores em todos os países relataram uma perda
de aprendizagem ligeiramente
maior para as séries mais jovens,
do infantil até 3º ano do ensino
fundamental, comparativamente
com as séries seguintes.
O status econômico também é
importante de ser destacado. Os
professores de escolas onde mais de
80% dos alunos vivem em famílias
abaixo da linha da pobreza relataram uma média de 2,5 meses de
perda de aprendizagem, em comparação com uma perda relatada
de 1,6 mês em escolas onde mais de
80% dos alunos vivem em famílias
acima da linha da pobreza.
O correspondente, em pesquisa,
no Brasil, foi a investigação realizada em março de 2021, "Perda de
aprendizado no Brasil durante a
pandemia de Covid-19 e o avanço
da desigualdade educacional”,
encomendado pela Fundação Lemann e liderado por André Portela,

Também há uma grande variação de recursos para alunos e
professores de escolas públicas nos
países pesquisados. Os professores
que trabalham em escolas de maior
índice de pobreza responderam que
as aulas virtuais são especialmente
ineficazes, aumentando as preocupações de que a pandemia tenha
exacerbado as desigualdades educacionais. Os professores de escolas
privadas de alto poder aquisitivo
foram mais propensos a relatar
que seus alunos estavam bem
equipados, com acesso à Internet
e dispositivos necessários para o
aprendizado remoto, o que explica
por que seus alunos também tinham
maior probabilidade de fazer login
e concluir as tarefas.
Vale ref letir se a ineficácia
percebida por alguns professores, sejam de escolas públicas ou
privadas, tem a ver com o modelo
de aula virtual e distanciamento da
sala de aula, ou com o fato de não
estarem preparados para outro formato de aula que não somente aula
expositiva presencial. Importante
destacar que os recursos fazem a
diferença, mas a formação dos professores para utilização dos recursos e oferta de aulas mais criativas
e disruptivas fazem muita diferença
no resultado final do aprendizado
dos alunos.
A pesquisa registra que em
todos os casos, confirmando o que
acabamos de falar acima, não foi a
tecnologia que fez a diferença no
déficit do aprendizado. Segundo os
resultados apresentados, faltaram
formação e estratégias metodológiJUNHO 2021
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Educação Híbrida
economista e professor de Políticas
Públicas da Escola de Economia
de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV/EESP): a perda no
aprendizado em alunos do final do
ensino fundamental poderá ser de
até 9,5 pontos na escala do Sistema
de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) em Língua Portuguesa e
7,9 em Matemática. Assim, no pior
cenário projetado pelo estudo, as
médias de aprendizado do Brasil
cairiam para 250 em Português e
255 em Matemática. Em 2019, na
última avaliação realizada, a média de português era de 260 e de
Matemática, 263.
O que pudemos aprender
até agora?
Dada a amplitude e o escopo
da perda de aprendizado, será
necessário uma proposta sólida
para uma solução sistêmica como
parte da recuperação e, nesse
sentido, compreender e adotar a
Educação Híbrida é uma atitude
muito importante que deve partir
dos gestores públicos e escolares.
Apresentamos abaixo o conceito de
Educação Híbrida, que está sendo
defendido no Brasil pela ANEBHI
(Associação Nacional de Educação
Básica Híbrida) e que pretende
esclarecer o que é e como pode
ser pensadas as aulas híbridas,
na tentativa de esclarecer outras
versões simplistas e equivocadas,
utilizadas como apenas "Ensino Híbrido", que surgem como discussão
nos meios acadêmicos a partir de
agora: A Educação Híbrida como
alternativa.
Reforçando ainda mais esse
conceito de Educação Híbrida,
segundo a professora Maria Inês
Fini, "a educação híbrida remete
a currículos mais flexíveis, com
planejamento do direito do que
é básico e fundamental para todos, com caminhos comuns, mas,
também, trajetos personalizados para atender as necessidades
de cada escola e aluno. Híbrido
também é a articulação de processos mais formais de ensino e de

8
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aprendizagem com os informais,
de educação aberta e em redes configuradas com muitas dimensões e
recursos. Híbrido implica em integrar áreas acadêmicas diferentes,
profissionais diferentes e alunos
diferentes com famílias diferentes, em espaços e tempos muito
desiguais".
Educação Híbrida não é o mesmo que educação a distância,
modalidade que se organiza sem
a fase presencial, onde recursos
de comunicação variados são utilizados para promover o ensino e
também a aprendizagem remota de
forma síncrona ou assíncrona. As
atividades remotas que estamos vivendo com as escolas fechadas também não podem ser consideradas

educação a distância, porque esse
deve ser planejado para tal. No
caso da educação híbrida, não se
pode abrir mão da escola presencial porque a escola estruturada
como tal, é para muitas crianças, o
primeiro ambiente organizado com
regras, horários e papéis sociais
diferentes para se relacionar com
os outros. A escola propicia relacionamentos e, portanto, a construção
de habilidades socioemocionais tão
importantes para formação dos
profissionais do futuro.
Não podemos ignorar que na
Educação Híbrida não necessariamente trabalha-se por séries. Nessa
nova proposta pedagógica melhor
seria trabalhar por projetos, trabalhar por módulos, percorrer uma

jornada diferente por disciplinas
etc. Isso pode implicar em trabalhar de novas maneiras, por meio
de arranjos curriculares e uma
organização de conteúdo que ajude
os alunos a completar, de fato, o que
precisa ser aprendido, de forma a
que faça sentido aquele conteúdo
para o aluno, com utilização mais
prática.

ciais podem e devem ser complementadas com outras formas de
ensino para que, aliadas, possam
minimizar os danos causados pelo
fechamento das escolas, e possam
complementar o ensino para as
próximas gerações.
A liderança do gestor nesse
momento é fundamental, pois é
necessário mudar o modelo de
escola que temos e mudar implica
em transformar o modelo de escola tradicional em um modelo que
atenda o perfil dos alunos atuais,
que vivem uma era tecnológica e de
rápidas mudanças. Nos últimos 100
anos a escola não mudou e por isso
acreditamos que essa pandemia
trouxe a oportunidade de fazermos
diferente. Precisamos compreender
que esse é o momento de desenvolvermos um novo processo educativo, que passa pelo modelo da
educação híbrida, definindo novas
perspectivas do papel da escola,
com professores qualificados para
tal e, nesse sentido, o gestor precisa
assumir a liderança dessa transformação, introduzindo uma nova
perspectiva do papel da escola.
Será necessário preparar esse
novo professor, qualificá-lo para
que ele seja capaz de planejar suas
aulas no modelo híbrido, de forma
a instigar seus alunos a serem mais
participativos e atuantes na construção do conhecimento. O modelo
híbrido vai depender da formação
dos professores, não só para o
domínio de recursos tecnológicos,
mas, também, para o preparo dessa
combinação entre o presencial e o
remoto. •

Educação Híbrida, muito além
da tecnologia
Acreditamos que a Educação
Híbrida seja um caminho sem
volta e esse tema precisa ser discutido entre escolas, gestores, professores, familiares e alunos. Não se
faz educação híbrida somente com
tecnologia, mas as aulas presen-

LARA ANDRÉA
CRIVELARO

Mestre pela
Unicamp e doutora
em sociologia pela
UNESP, é fundadora
da Efígie, empresa de Educação
Internacional e representante no
Brasil da Franklin High School,
Co-fundadora e Academic VP do
Educbank, e diretora de Educação
Internacional da ANEBHI (Associação
Nacional de Educação Básica Híbrida);
embaixadora da Hundred (Finlândia)
no Brasil.

A escola propicia relacionamentos e,
portanto, a construção de habilidades
socioemocionais tão importantes para
formação dos profissionais do futuro
JUNHO 2021
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Jurídico

FORMAS DE
CONTRATAÇÃO DE
MÃO DE OBRA

D

exemplo: trabalhador autônomo,
MEI, terceirização das atividades,
contrato temporário etc.
Após a reforma trabalhista
aprovada pela Lei 13.467/2017,
houve f lexibilizações que permitiram ao empregador optar
por algumas modalidades com
mais segurança devido à exclusão
de algumas restrições; porém, é
importantíssimo estarem atentos
a algumas condições que, se não
forem observadas, gerarão riscos
trabalhistas e comprometerão sua
saúde financeira.
Diante deste cenário conturbado e incerto, e com a finalidade de
contribuir na tomada de decisões,
consideramos de suma importância
identificar as características de
cada modalidade de contratação
de mão de obra, para que o empregador possa aplicá-las adequadamente, dependendo da situação
na qual se encontra e, considerando

esde 2020, com a pandem ia i n st a lad a no
País, causada pelo coronavírus, as empresas em geral têm
sofrido com decisões governamentais para cessar a transmissão do
vírus e voltarmos à normalidade
das atividades presenciais.
Neste sentido, diversas legislações trabalhistas foram flexibilizadas para tentar equalizar as
perdas, tanto para o empregador
como para os empregados, e evitar
o caos na saúde e na economia; ainda assim, o empregador se depara
com dificuldades extremas para
manter seu quadro de pessoal e
o cumprimento das obrigações
financeiras.
Muitas vezes, na tentativa de
reduzir seus custos operacionais,
o empregador opta por substituir
um empregado com vínculo empregatício por outra alternativa de
contratação de mão de obra, como

10

REVISTA ESCOLA PARTICULAR

•

JUNHO 2021

neste contexto o avanço da tecnologia que pode ser aplicada ao mundo
corporativo.
Teletrabalho
Essa modalidade foi regulamentada pela inclusão dos artigos 75-A
ao 75-E da CLT – Consolidação das
Leis do Trabalho.
Definição: é o trabalho com
vínculo empregatício realizado
predominantemente fora das dependências da empresa, e o comparecimento do empregado à empresa para realizar algumas atividades específicas não descaracteriza
o regime de teletrabalho.
Esta modalidade é muito interessante, nos foi apresentada em
decorrência da pandemia e passou
a ser uma tendência muito forte a
permanecer, pois gera significativa
redução de custos com manutenção
(água, luz, telefonia, equipamentos,
mobiliário etc.).

Diversas legislações trabalhistas foram
flexibilizadas para tentar equalizar as
perdas, tanto para o empregador como
para os empregados, e evitar o caos na
saúde e na economia
mediante comunicação prévia no
prazo mínimo de 15 dias.

O contrato deve ser formalizado
por escrito e deverá conter, além
das informações básicas de identificação do empregador e empregado,
as seguintes informações:
• O local onde as atividades
serão realizadas;
• Previsão da jornada de trabalho (não de horário de trabalho);
• As atividades a serem realizadas;
• As responsabilidades pela
manutenção ou fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada
à prestação do trabalho, bem como
pelo reembolso de despesas arcadas pelo empregado;
• O empregado deve tomar ciência mediante termo de responsabilidade, sobre precauções para evitar
doenças e acidentes de trabalho;
• A alteração para o regime
presencial deverá ocorrer por
determinação do empregador,

• A recusa não descaracteriza a
subordinação para fins do contrato
de trabalho intermitente.
Remuneração:
A cada período de atividade
encerrado, o empregado receberá
de imediato as seguintes verbas:
• Remuneração;
• Férias proporcionais com
acréscimo de 1/3;
• 13º salário proporcional;
• Repouso semanal remunerado; e,
• Adicionais legais.
Extinção do contrato:
Será considerado automaticamente extinto quando, no prazo de
um ano, não tenha havido qualquer
convocação, contado a partir da
celebração do último contrato, da
última convocação ou do último
dia de prestação de serviço, o que
ocorrer primeiro.
Verbas rescisórias:
As verbas rescisórias, inclusive
o aviso prévio, serão calculadas
sobre a média dos valores recebidos
no curso do contrato de trabalho;
• 50% no caso do aviso prévio
indenizado;
• 20% da multa rescisória do
FGTS;
• 80% dos depósitos na conta
do FGTS; o restante permanecerá
na conta e poderá ser sacado de
acordo com as condições previstas
na legislação do FGTS;
• Integralmente as demais verbas trabalhistas;
• O empregado não faz jus às
parcelas do seguro-desemprego.
Benefícios previdenciários - pagos diretamente pela Previdência
Social:

Trabalho intermitente
É a contratação do empregado
pelo regime C.L.T. para a prestação
de serviço eventual ao empregador,
para a execução de qualquer atividade por períodos descontínuos,
sem a obrigatoriedade de remuneração no período de ausência de
atividade e o rompimento do vínculo empregatício, exceto para os
aeronautas, regidos por legislação
própria.
Esta modalidade apresenta
certa dificuldade quanto à definição
do trabalho eventual, pois pode
ser confundido com o trabalho
sazonal que permite a contratação
por prazo determinado.
Há uma tendência de o legislador considerar eventualidade
quando a atividade do empregador
por si só não permite prever a
quantidade de empregados que será
necessária para a execução de determinada demanda de trabalho, e
o planejamento depende de fatores
externos ao seu controle.
A formalização do contrato de
trabalho deve ser de forma escrita
e constar na CTPS digital.
Convocação para o trabalho,
aceite e recusa:
• Sempre que o empregador
precisar que o empregado retorne
às atividades deverá convocá-lo
por escrito, informando qual será a
jornada, com, pelo menos, três dias
corridos de antecedência;
• O empregado tem 24 horas
para responder ao chamado. Caso
contrário, será considerado recusa;
JUNHO 2021
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Jurídico
• Auxílio-doença - a partir do
primeiro dia de incapacidade;
• Salário-maternidade.
Trabalhador autônomo
Como o próprio nome já declara,
TRABALHADOR AUTÔNOMO é a
pessoa física que desenvolve a sua
atividade com liberdade e independência.
Antes da reforma trabalhista
esta modalidade apresentava algumas características:
• Não podia executar atividade
fim da empresa contratante;
• Sem subordinação a horários,
chefia etc.;
• Sem exclusividade;
• Trabalho eventual;
• Não recebe ordens de como
agir, apenas diretrizes técnicas;
• Não sofre punições disciplinares.
Após a reforma trabalhista,
algumas das características foram
suprimidas sem caracterizar o
vínculo empregatício, medida que
favoreceu consideravelmente a
contratação nesta modalidade.
Requisitos atuais que caracterizam o trabalhador autônomo:
• Pode executar qualquer atividade fim da empresa contratante,
desde que cumpridas pelo autônomo, todas as formalidades legais;
• Pode prestar serviços a um
único empregador ou diversos – no
contrato não poderá haver cláusula
de exclusividade;
• Pode haver a prestação de serviço de forma contínua;
• Não pode haver subordinação
de qualquer espécie: horários, chefia, normas da empresa etc.
Este último item permaneceu
como impedimento na contratação do autônomo, caso contrário
não seria mantida a característica
principal que é a sua liberdade na
execução dos serviços; portanto,
limitou em muito a contratação de
alguns profissionais; entre outros,
temos como exemplo o professor,
pois este predominantemente está
vinculado a horários, conteúdos,
prazos etc.

12
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Penalidades: sendo identificada
a subordinação ou qualquer outra
situação específica do contrato de
trabalho com vínculo empregatício,
este trabalhador deixa de ser considerado autônomo e passa a ser um
empregado sem registro, sujeito às
penalidades previstas na legislação,
bem como poderá pleitear seus direitos trabalhistas perante a Justiça
do Trabalho, retroativamente pelo
prazo de cinco anos ou até dois
anos após o seu desligamento da
empresa.
Terceirização
Considera-se terceirização a
execução de quaisquer atividades
da contratante, inclusive da sua
atividade principal, por empresa
contratada.
Após a reforma foram incluídas
algumas exigências, para evitar que
o empregado seja eventualmente
prejudicado ou que o risco do
empregado da contratada pleitear

•
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o vínculo empregatício com a empresa contratante.
Condições para não caracterizar o vínculo empregatício:
• Sócios da contratada – não
podem ter prestado serviços para
a contratante, na qualidade de
empregados ou trabalhador sem
vínculo empregatício à contratante
por período inferior a 18 meses,
exceto se forem aposentados;
• Empregado demit ido da
contratada - somente poderá prestar serviços para a contratada,
como empregado da contratante,
após 18 meses, contados a partir
do seu desligamento.
Direitos do empregado da
contratada:
Quando a prestação de serviços ocorrer nas dependências da
contratante serão assegurados aos
empregados da empresa contratada
as mesmas condições relativas à:
• Alimentação quando oferecida
em refeitórios;

Jurídico
no estabelecimento da tomadora
de serviços e deverá conter as seguintes informações:
• qualificação das partes;
• motivo justificador da demanda de trabalho temporário;
• prazo da prestação de serviços;
• valor da prestação de serviços;
• disposições sobre a segurança
e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização
do trabalho.
Atividades que poderão ser
executadas pelo trabalhador temporário
• todas as atividades-meio e
atividades-fim executadas na empresa tomadora de serviços.
Vínculo empregat ício: não
haverá vínculo empregatício entre
os trabalhadores temporários e a
empresa tomadora dos serviços.
Prazo de vigência do contrato:
com relação ao mesmo empregador,
não poderá exceder aos seguintes
prazos:
• 180 dias, consecutivos ou não;
• poderá ser prorrogado por
até 90 dias, consecutivos ou não,
quando comprovada a manutenção
das condições que o ensejaram;
• o trabalhador temporário somente poderá prestar serviços ao
mesmo tomador de serviços após
90 dias do término do contrato anterior, caso contrário caracteriza vínculo empregatício com a tomadora.
Responsabilidade subsidiária:
a empresa contratante é responsável pelas obrigações trabalhistas
referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e deverá
reter na Nota fiscal e recolher as
contribuições previdenciárias:
• 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de
serviços.

• Direito de utilizar os serviços
de transporte;
• Atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências
da contratante ou local por ela
designado;
• Treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a
atividade o exigir;
• Condições sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações
adequadas à prestação do serviço;
• A equiparação salarial entre empregados da contratante e
contratada será opcional.
Responsabilidade subsidiária:
a empresa contratante é responsável pelas obrigações trabalhistas
referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. Deverá
reter sobre o valor da mão de obra
e recolher as contribuições previdenciárias em nome da empresa
cedente da mão de obra a importância retida:
• 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de
serviços.
Trabalho temporário
É o prestador de serviço pessoa
física, contratado por uma empresa
de trabalho temporário que é colocado à disposição de outras empresas temporariamente, mediante a
celebração de contrato de prestação
de serviços entre as empresas.
Aplica-se às seguintes situações:
• substituição temporária de pessoal com vínculo empregatício; ou
• demanda complementar de
serviços que seja oriunda de fatores
imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha
natureza intermitente, periódica
ou sazonal;
• vedada a contratação de trabalho temporário para a substituição
de trabalhadores em greve, salvo
nos casos previstos em lei.
Formalização do contrato entre
a empresa de trabalho temporário
e a tomadora de serviços
Será por escrito e ficará à disposição da autoridade fiscalizadora
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MEI – Microempreendedor
Individual
Microempreendedor Individual
(MEI) é a pessoa que trabalha por
conta própria e que se legaliza como
pequeno empresário.
É uma modalidade empresarial
permitida para formalizar os pro-

•
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fissionais autônomos com a vantagem de ter uma carga tributária
reduzida e obter um CNPJ de forma
fácil e rápida.
Características
• Fat u r a m e nt o a nu a l at é
R$ 81.000,00;
• A pessoa inscrita no MEI não
deve ter participação como sócio ou
proprietário em outra empresa nem
contar com outro sócio;
• Pode contratar somente um
empregado;
• A atividade exercida deve
constar na Tabela de Atividade
Permitidas no MEI;
• Está sujeito à emissão de Nota
Fiscal.
C uidado: embora uma das
características seja a previsão da
atividade na “Tabela das Atividades per mit ida s pelo MEI”,
recomendamos que algumas condições sejam preservadas para
evitar o vínculo empregatício,
como por exemplo: ausência de
subordinação e a não recontratação do empregado na sequência
do seu desligamento da empresa
contratante, principalmente para
exercer a mesma atividade exercida como empregado com vínculo
empregatício, pois poderá caracterizar fraude e o reconhecimento do
vínculo empregatício.
Concluímos nossa orientação
com a expectativa de termos esclarecido as dúvidas acerca do
tema, e contribuirmos para que
nossos leitores não cometam infrações resultando em desgastes
desnecessários, proporcionando
um gerenciamento de qualidade
para suas instituições. •

IRENE BASETO

Assessora Trabalhista
e Previdenciária da
Meira Fernandes.
Professora e Pósgraduada em Recursos Humanos.
Possui experiência de mais de 30 anos
na Área Trabalhista e Previdenciária,
dentre eles, mais de 20 anos dedicados
exclusivamente à legislação específica
para instituições de ensino.

Bett Educar

IDENTIDADE PEDAGÓGICA
E ADMINISTRATIVA COMO
MARCAS DA GESTÃO
EDUCACIONAL

A

educação já caminhava
para processos de reestruturação antes da
pandemia do novo coronavírus.
Revisão de currículos, metodologias e didáticas, além da inserção
de dispositivos tecnológicos para a
mediação da aprendizagem, eram
assuntos recorrentes em eventos
do setor em todos os lugares do
mundo. Mas a pandemia catapultou essas questões para o topo das
prioridades, praticamente da noite
para o dia, tornando-as ainda mais
urgentes, e muitas decisões estão
sendo aceleradas desde então.
Como resultado imediato, a
gestão educacional, em todos os
segmentos, vem se debruçando
sobre possíveis soluções e buscando respostas para uma série
de perguntas fundamentais para o
presente e o futuro do setor. Como
introduzir o ensino híbrido? Como
formar professores a distância para
que eles possam se aprimorar com
as novas ferramentas e tecnologias
de interação e aprendizagem? Como
lidar com pais nessa situação de ensino remoto? Como atrair e manter
os alunos diante de um cenário tão
instável?
"São muitas dúvidas para um
momento de gestão com tantas
mudanças. Algumas pistas já possuímos para um contexto póspandemia: a possibilidade de se
estruturar um ensino híbrido, com
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uma forte tendência de utilização
de plataformas e sistemas digitais
para conectarem os alunos e os conteúdos, a revisão das metodologias
e práticas utilizadas em momentos
síncronos físicos. Talvez a aula dada
no espaço físico da escola não será
mais a mesma", disse a diretora de
Conteúdo da Bett Educar, Adriana
Martinelli.
O mentor pedagógico da Edify
Education, André Hedlund, por
outro lado, admite que inovar nem
sempre é um processo confortável.
“Na verdade, é comum que gere incômodo, pois exige que as pessoas
saiam de suas zonas de conforto.
Por isso, nutrir uma cultura voltada
para a inovação é tão importante",
disse ao mencionar que no Edify
Education a necessidade de tirar
a inovação do plano das ideias e
trazê-la para a prática é valorizada.

•
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Hedlund explicou que o time da
Edify mantém "a veia da inovação"
sempre pulsando. Os colaboradores
costumam participar de diversos
fóruns de discussão sobre educação, no Brasil e no mundo. Além
disso, fazem constantemente cursos que abordam novas ferramentas e metodologias.
"Acreditamos, também, que
para inovar é preciso trocar muito
conhecimento entre o time. Então
conduzimos recorrentemente gru-

Quando a inovação
se torna realidade,
isso fortalece muito
nossas entregas
pedagógicas
junto às escolas,
professores e alunos

pos internos de estudo. É um exercício contínuo e muito gratificante.
Afinal, quando a inovação se torna
realidade, isso fortalece muito
nossas entregas pedagógicas junto
às escolas, professores e alunos",
compartilhou Hedlund, que marcou presença na II Jornada Bett
Online, realizada entre os dias 11
e 14 de maio.
Por isso mesmo, o diretor de
Inovação e Tendências em Educação da Ânima - uma das maiores orJUNHO 2021

ganizações educacionais privadas
de ensino superior do País -, Rafael
Ávila, acredita que os gestores devem ficar atentos aos equilíbrios entre o digital e o analógico, às tecnologias disruptivas, mas com toques
de artes, filosofia e humanidades.
Em sua opinião, quanto mais high
tech mais humanizados os atores da
educação precisam se tornar.
"Não podemos ignorar os simuladores ou a Inteligência Artificial.
Mas, sem dúvida, o componente

•
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Bett Educar

dizagem, que utiliza a tecnologia
como alavanca para preparar o
aluno para o mundo, de forma
personalizada e integral, para que
seja um cidadão capaz de enfrentar
os desafios desse mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível.
"A educação híbrida, por exemplo, chegou para ficar. Por isso, é
fundamental que toda a comunidade escolar esteja preparada para
este modelo de aprendizagem. A
consolidação deste formato de
aulas exige o uso da criatividade e
da inovação constante nas metodologias aplicadas junto aos estudantes", exemplificou o executivo,
frisando que a educação deve seguir
os passos das empresas mais inovadoras e de sucesso, que resolvem
problemas reais de uma forma mais
ágil e escalável. "Nestas instituições, a experiência, a conveniência,
a praticidade e a personalização são

humano da educação tem que
voltar com força total", declarou
Ávila, ressaltando também a necessidade de se dar uma maior ênfase
ao professor como mentor e ao
desenvolvimento das habilidades
socioemocionais ou não cognitivas
dos estudantes.
Inclusive, organismos internacionais como a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o Fórum
Econômico Mundial e a ONU
(Organização das Nações Unidas)
vêm se posicionando, nos últimos
anos, sobre a necessidade urgente
de mudanças nos modelos tradicionais da educação.
De acordo com Sandro Bonás,
CEO da Conexia Educação - empresa do Grupo SEB e referência em
soluções educacionais inovadoras -,
esse novo modelo de educação traz
uma nova perspectiva de apren-
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É fundamental
que toda
a comunidade
escolar esteja
preparada para
este modelo
de aprendizagem
as palavras-chave, tanto para suprir
as necessidades dos novos consumidores quanto para o fortalecimento,
relevância e crescimento das empresas. Esse é um pensamento que
deve sim ser aplicado em todos os
negócios e é um ótimo ponto de partida para definição das estratégias
e novos investimentos, inclusive na
Educação.” •
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CASSIANO ZEFERINO
DE CARVALHO NETO

ENTREVISTA

Matéria de Capa
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EDUCAÇÃO 5.0:
escola ubíqua,
aprendizagem
mesclada
•
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“

Nós humanos
jamais alcançamos
o possível sem antes
vislumbrar o lugar
que não existe, mas
que, ainda assim,
nos convida a
estar lá

O

”

entrevistado nesta edição da Revista Escola Particular
é o Professor Doutor Cassiano Zeferino de Carvalho
Neto que há mais de 40 anos vem realizando estudos
e pesquisas aplicadas, voltadas a promover o desenvolvimento de
soluções inovadoras para as escolas da educação básica, tecnológica
e superior. Suas ações à frente das instituições que fundou e dirige
se concentram em colaborar na autoria, execução e avaliação de
planos estratégicos e tático-operacionais de inovação para as escolas, com ênfase em programas de formação profissional continuada
de gestores, especialistas e docentes.

Em 20181, como desfecho de um longo período de trabalho
acadêmico aplicado, concebeu a teoria da Educação 4.02 durante o
segundo Pós-Doutorado que realizou simultaneamente no Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), através do Programa POSDOC CAPES/ITA
(2017 – 2019). Em 2018, no contexto de amadurecimento do conceito
da chamada Sociedade 5.0, Cassiano Zeferino iniciou a elaboração
do conceito teórico-tecnológico da Educação 5.0, e o modelo de
Escola Ubíqua com Aprendizagem Mesclada.
Ele tem muito claro que esta complexidade do momento pandêmico exige “visão sustentada por base teórica avançada, que
nos permita pensar sistêmica e estrategicamente, para primeiro
compreender onde estamos e, logo a seguir, definir para onde queremos ir, o que se constitui a principal entrega de valor da Educação
5.0”. Acompanhe a entrevista do também pedagogo, físico, mestre
e especialista em Qualidade em Educação Básica, além de autor do
projeto de criação do Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
JUNHO 2021
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Matéria de Capa

O salto de
conhecimento
necessário para
a criação deste
novo paradigma
e sua legislação
pertinente mobiliza
a sociedade, desafia
o staff político e,
ao final de contas,
oportuniza uma
autêntica revolução
no conceito de
escola que nos foi
óbvio e familiar
durante três séculos

crises sanitárias. Em que este
cenário impacta o modus operandi e o cotidiano das escolas?
Em março de 2020, trezentos
anos do modelo da escola concebida
a partir dos séculos XVIII e XIX,
a qual conhecemos e ajudamos a
construir e consolidar nos séculos
XX e XXI, foram transformados em
menos de 300 dias e, hoje, temos a
lembrança de um passado que não
voltará mais. A escola encastelada,
cercada por muros, feita de tijolos
e argamassa, fios elétricos e canos
d’água, em sua concepção atômica,
dura, e fisicamente em um único local passa a ser dual, espalhada por
meio de plataformas e ferramentas
digitais, operando por ondas eletromagnéticas que viajam à velocidade
da luz e reduzem as distâncias a
zero, proporcionando a gestão da

Projeto de Lei que recomenda
a implementação da Educação
5.0 no Estado de São Paulo (PL
227/2021)3 foi recentemente apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e avança em outros estados brasileiros,
para se tornar referência em
processos de inovação nas escolas da educação básica. Este importante contexto de mudanças
encontra também o Projeto de Lei
5595/2020, já aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília
e que agora tramita no Senado
da República, voltado a tornar
a educação básica e o ensino superior serviços essenciais. Com
isso, assim como as atividades
de hospitais, supermercados e
de segurança pública, as aulas
não serão interrompidas durante
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informação e da comunicação. Mas,
nem sempre, a colaboração e, ainda
menos, a gestão do conhecimento
- que é o bem de valor que mais se
espera como serviço proporcionado
pela escola - estão ocorrendo.
A mera transposição do ensino
presencial para o remoto demonstra
imensa fragilidade e algumas das
principais razões disso serão objeto de conhecimento, mais à frente.
A dicotomia espaço-temporal, entendida como uma separação radical entre o presencial e o remoto, se
transforma em dualidade materialimaterial, que aponta para o surgimento definitivo de uma Escola
Ubíqua 4, onipresente, ao mesmo
tempo em todos os lugares, na
palma das mãos das famílias, dos
estudantes, docentes, especialistas,
gestores e autoridades, de todos que
estiverem digitalmente conectados.
Ingressamos, sem volta, em uma
Educação Digital5.
A entrevista continua na página 27.

ENCARTE ESPECIAL

Educação 5.0

Espaço-Tempo-Sociedade 5.0 – Escola Ubíqua

Educação 4.0
A escola como tal a conhecíamos, “consolidada entre os séculos
18 e 19, que contava com profissionais formados no século 20,
para atender a estudantes do
século 21”1 despediu-se de nós, em
março de 2020. A saga dos gestores
que abraçaram e encararam os novos desafios, da noite para o dia, os
docentes que, em vez de se intimidarem, transformaram problemas
em soluções, e os coordenadores e
especialistas que não deixaram de
prestar todo tipo de apoio ao novo
contexto, podem ser considerados
como os precursores de uma Escola
Ubíqua, que dá seus primeiros passos e não é ainda, portanto, o que
virá a ser.
Sim, Escola Ubíqua, pois passará a estar em toda parte, na palma
das mãos dos estudantes usando os
seus celulares (quando têm algum
acesso à Internet!), nos laptops
por vezes surrados dos docentes,
ou em situações mais apropriadas,
rompendo com as limitações físicas dos antigos muros das escolas

brasileiras. Surgirá, em muito
pouco tempo, a escola onipresente,
com educação oscilante presencial,
não presencial, por vezes impropriamente chamada de ‘híbrida’,
com “educação à distância”, que
de fato nunca foi desde a chegada
da Internet 2, mas sim a gênese
de uma ‘Educação Mesclada’ que
começa a não mais diferenciar
digital de não digital, presencial de
não presencial e de outros cenários
que vão se apresentando a cada momento e a cada novo desafio.
Por esta perspectiva, o que se
mostrava como grande ameaça,
como de fato vem sendo no que
tange aos aspectos da saúde pública, vai sendo transformada por
ação resiliente e criativa de muitos
e muitos profissionais da educação, em novas formas de gerenciar
a informação, a comunicação, a
colaboração e o conhecimento.
Contando com plataformas e mídias digitais (e isso não é tecnologia,
pois tecnologia não se usa, mas se
utiliza já que é, deveras, a mais
importante função da consciência

humana, aqui definida como interação cérebro-mente), gestores,
educadores, especialistas, estudantes e suas famílias, talvez sem
se dar conta, começaram a criar
a autêntica escola do século 21, a
Escola Ubíqua, embalada por uma
Educação Mesclada.
No entanto, neste momento em
que se evidencia a criação social
de um novo paradigma para a
escola e a educação vale recorrer,
rigorosamente, a conhecimento
científico para sair do perigoso
pântano do achismo e das concepções de senso comum. Por isso se
volta aqui ao modelo teórico da
Educação 4.0 que se baseia em
quatro pilares referenciais que
sustentam processos de inovação
nas escolas, a partir de: 1 - Visão
Sistêmica (Modelo Sistêmico de
Educação - MSE); 2 - de conhecimentos de base científica para dar
suporte aos processos de ensinoaprendizagem, desde sua autoria e
avaliação, passando por mediação
qualificada do educador (pilar da
Educação Científica e Tecnológica

NOTA
1

- Referência disponível em: https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/28497. Acesso em 22/04/2021.

1

Ao longo da História, os momentos mais férteis
foram precisamente aqueles mais desafiadores,
porque nas crises reside o fator de transformação
promovida pelo conhecimento produzido e aplicado, enfim, pela inovação em todos os âmbitos
da existência humana. Este é o momento em que
a Educação 5.0 se apresenta como aliada desta
grande e profunda mudança cultural, política e
social pela qual passa o País, a nação e a socie-

2

dade mundial em sua totalidade, respeitadas as
singularidades de cada contexto socioeconômico
local ou regional.
O painel busca revelar a íntima conexão entre
o paradigma socioeconômico de cada período
e como os modelos escolares são concebidos e
situados, por via do currículo, para gerar vias de
operação educacional em cada escola. No eixo

do espaço-tempo parte-se da escola grega, ao ar
livre, e chega-se ao conceito da Sociedade 5.0 a
qual depende, para ser efetiva, de perfil plural,
complexo, empreendedor e por vezes disruptivo
dos cidadãos. Nesta demanda se situa o modelo
teórico da Educação 4.0, aplicado na Educação
5.0. As questões suscitadas pela sustentabilidade
global e regional são emergentes, urgentes e inadiáveis na perspectiva do século XXI.

• Para saber mais
Qual foi a primeira escola?
Disponível em: https://super.abril.com.br/
mundo-estranho/qual-foi-a-primeira-escola/.
Acesso em 09/05/2021.

3

- ECT); 3 - de Engenharia e Gestão
do Conhecimento - EGC, pois hoje
temos uma engenharia do conhecimento que, por exemplo, esclarece
como as pessoas aprendem, o que
diferencia o conhecimento tácito do
explícito, e como as mídias digitais
e analógicas podem contribuir para
o desenvolvimento humano, além
de ajudar a conceber e realizar
processos de aprendizagem por
competência. Por fim, se conta com
o quarto pilar, o 4 - o da Ciberarquitetura - CBQ, que instrui
a respeito da ruptura da antiga
separação entre o espaço físico e o
digital e dos lugares e ciberlugares,
onde se dá a interação humana, de
modo que hoje podemos desfrutar
da dualidade benéfica que integra a
comunicação presencial à remota,
em modalidade progressivamente
mesclada.
Além disso, na Educação 4.0
se pratica com maior frequência
o ‘learning by doing’ (aprender
fazendo). Isso significa que os alunos ao aprender estarão integrando
prática e teoria simultaneamente. O
ambiente escolar se torna mais colaborativo e dinâmico a partir desta
perspectiva, propiciando inclusive
o desenvolvimento das chamadas
‘Soft Skills’ e aplicação de inteligência distribuída por processos de
aprendizagem conduzidos por PBL
(isto é, aprendizagem baseada em
problemas), por PLL (‘Project-Led
Learning’, ou aprendizagem con-

REFERÊNCIA
CARVALHO NETO, C. Z. Educação
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duzida por projetos) e por outras
metodologias chamadas ‘ativas’ por
colocarem o estudante no centro
da ação criativa e colaborativa na
autogestão do seu próprio conhecimento e produção de cultura.
Educação 5.0
No que diz respeito à Educação
5.0, se pode pensá-la e aplicá-la
como uma evolução do conceito da
Educação 4.0 que, ao contar com os
quatro pilares anteriormente referidos, passa a sustentar de forma
sistêmica modelos inovadores de
educação e ensino-aprendizagem
voltados para a promoção do pleno
desenvolvimento humano, e efetivamente sustentável, em cada
contexto social específico (Sociedade 5.0).
O conceito de Sociedade 5.02
surgiu no Japão em 2016, e seu
principal objetivo é utilizar o valor
criativo-lógico (tecnológico) humano para melhorar a qualidade
de vida das pessoas, a partir da
identificação de novos desafios e
necessidades. A proposta é que
recursos Biociberfísicos, como
Big Data, Inteligência Artificial,
Realidades Aumentada e Virtual,
BlockChain e outras plataformas de
mídia inteligente, que sustentam a
chamada Revolução Industrial e de
Serviços 4.0, possam ser integrados à dimensão central das ações
humanas.
A promoção da Educação 5.0
nas escolas se sustenta sobre os
pilares da Educação 4.0, mas vai
além ao promover gestão mais

qualificada, docência criativa e
colaborativa, preparando o docente
para ser autor, mediador, avaliador
e promotor de inovação continuada
dos processos educativos, contando
ainda com inserção de soluções e
mídias educacionais analógicas,
digitais e ciberfísicas. A Educação
5.0 valoriza e sustenta o aprendizado ativo e colaborativo, colocando o
estudante no papel de protagonista,
sem se descuidar de sua formação
integral e sustentável e das boas
práticas de empreendedorismo,
que são elementos que precisam
estar presentes na cultura escolar
que formará cidadãos para desafios ainda nem sequer conhecidos,
e para profissões que ainda serão
inventadas nesta e nas próximas
décadas.
A Educação 5.0 não é a educação
da escola do futuro, mas da escola
do presente, pois o futuro passa
por aqui. Quem têm olhos procure
ver e compreender o cenário atual,
quem tem ouvidos, ouça do clamor
do agora! •
Para saber mais sobre
Educação 5.0
• WORKSHOP (on-line), com
o Prof. Dr. Cassiano Zeferino de
Carvalho Neto.
Educação 5.0: escola ubíqua e
aprendizagem mesclada durante e
pós-pandemia.
Data: 10 de julho de 2021 (10h00
às 12h00). Inscrições abertas, com
vagas limitadas, em: http://bit.ly/
finedu-2021
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O salto de conhecimento necessário para a criação deste novo
paradigma e sua legislação pertinente mobiliza a sociedade, desafia o staff político e, ao final de
contas, oportuniza uma autêntica
revolução no conceito de escola
que nos foi óbvio e familiar durante três séculos. Diferentemente
de uma reforma que pode durar
décadas (vide, por exemplo, o
que está preconizado na Lei das
Diretrizes e Bases da Educação
9.394, de 1996, e o que de fato se
conseguiu nestes mais de 20 anos),
uma revolução é um fenômeno que
culmina em mudanças qualitativas
e quantitativas expressivas em um
relativamente curto intervalo de
tempo, algo que pode ser identificado no tempo, a partir do início
da pandemia COVID – 19 no Brasil.
As transformações em curso apontam para mudanças praticamente
irreversíveis, e se constituem em
processos profundos, velozes e, na
maioria das vezes, silenciosos.
Como isso tudo impactará
no desenvolvimento humano de
nossas crianças, adolescentes,
jovens e mesmo adultos, daqui
para frente, e o que esperar para
o contexto da sociedade em seu
coletivo?
Esta questão está diretamente
ligada com a dimensão da aprendizagem como meio, pois a finalidade da educação é promover o
desenvolvimento integral da pessoa
humana, de modo que cada um
possa conceber e sustentar o seu
projeto de vida e isso passa, ou ao
menos deveria passar, pela escola.
Neste contexto complexo se precisa
contar com uma visão sustentada
por base teórica avançada, que
nos permita pensar sistêmica e
estrategicamente, para primeiro
compreender onde estamos e, logo
a seguir, definir para onde queremos ir. Nisto se constitui a principal entrega de valor da Educação
5.0, como procurarei demonstrar.
Como dito por Abraham Lincoln
e parafraseado por Peter Drucker,

em vez de gastarmos energia e
tempo inutilmente tentado prever
o futuro, melhor é criá-lo.
As decisões que serão tomadas
neste e no próximo ano poderão
impactar a educação brasileira em
décadas: por isso, precisamos ter
cuidado com a inclusão de visões
arcaicas e pré-concebidas sem base
validada e principalmente com os
achismos e as ‘pós-verdades’ no
modelo de escola que está sendo
concebido. O senso comum que
parecer amenizar rapidamente a
dor causada pelos desafios presentes pode representar alto risco
para a sociedade no médio e longo
prazos, razão pela qual é preciso
contar com base de conhecimento
confiável. Os projetos de lei citados
no contexto político e educacional
em que vivemos exigem extrema
responsabilidade em sua concepção
e, principalmente, em sua execução,
e isso significa que é fundamental
se valer de conhecimento aplicado,
com base em ciência e evidências
mensuráveis, qualitativa e quantitativamente.

pífia diante dos novos desafios que
o mundo nos apresenta. A falência
da escola reside no déficit de conhecimento refletido pela formação
inicial clássica, na Pedagogia e
Licenciaturas modeladas no século XX e que desconhecem, quase
por completo, as novas bases da
educação científica e tecnológica,
a engenharia e gestão do conhecimento, a ciberarquitetura e o
modelo sistêmico de educação, os
chamados pilares da Educação 4.0.
A partir desta nova base teórica
se pode avançar muito rapidamente
e com segurança nas práticas de
gestão e docência, de modo a se
sustentar a concepção e validação
contingencial deste novo modelo
que respeita a singularidade de cada
escola. Vale destacar que nada há
de modismo vazio nas expressões
‘Educação 4.0’ e ‘Educação 5.0’. As
bases que sustentam estes modelos
teórico-tecnológicos foram concebidas a partir de pesquisas científicas
academicamente validadas e vêm
demonstrando sua efetividade no
cotidiano das escolas da educação

As transformações em curso
apontam para mudanças praticamente
irreversíveis, e se constituem em
processos profundos, velozes e,
na maioria das vezes, silenciosos
Se este momento ímpar for
bem compreendido e aproveitado,
o Brasil poderá ganhar dez anos
diante dos quase trinta anos que
perdeu pelo fato principal da escola
se sustentar em visões arcaicas, extremamente resistentes à inovação,
distante da revolução digital que
raramente foi levada para dentro
das salas de aulas, perpetuando
um modelo secular que perdeu
completamente o sentido e hoje está
totalmente esvaziado, por mostrar
que sua entrega de valor tornou-se
JUNHO 2021

básica, tecnológica e superior, quando se trata de promover inovação
continuada e sustentável.
Não há como inovar, sem o compromisso coletivo que se sustenta
no entendimento de que não estamos vivendo em um momento onde
mudar de paradigma, construindo
uma nova cultura escolar em gestão
e docência, é algo facultativo e que
pode esperar por tempo indeterminado. Há emergência de demandas
e urgência de decisões, as quais
precisam andar de mãos dadas com
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Não há como inovar, sem o compromisso coletivo que se
sustenta no entendimento de que não estamos vivendo em um
momento onde mudar de paradigma, construindo uma nova
cultura escolar em gestão e docência, é algo facultativo e que
pode esperar por tempo indeterminado
a responsabilidade pelo que se desenha para a Educação e bem especificamente para cada escola, já que
sem isso não teremos como criar
o futuro que entendemos ser promissor para a sociedade, zelando
pelo bem de nossas crianças, adolescentes e jovens.

muito ou pouco impactantes, estão
diretamente relacionadas com a
base de conhecimento que se aplica
à solução de problemas reais, e vale
destacar que conhecimento sem
ação nada mais é do que memória
estática, intenção.
Toda transformação cultural,
seja no âmbito do universo simbólico (representações sociais), seja
no âmbito dos artefatos de mídia
e dispositivos analógicos, digitais
e ciberfísicos depende da base de
conhecimento empregado. O que
concluímos disso é que aprendemos
por competências e habilidades
desde que nos entendemos por
humanos, mesmo quando competências e habilidades se referem
às mais sofisticadas abordagens ou
concepções abstratas da Matemática avançada. A escola hipertrofiou e
descaracterizou, de forma sensível
ao longo do tempo, esta capacidade
inata do ser humano.
Aprendemos fazendo, fazendo e
pensando reflexivamente, mobilizando nosso intelecto, cognição, os
sistemas biológicos que dispomos,
nosso corpo, de forma orquestrada
pela TECNOLOGIA QUE EXISTE COMO FUNÇÃO DE NOSSA
CONSCIÊNCIA HUMANA. Sim,
eis aqui uma descoberta fundamental dentro do escopo da Educação 4.0: Tecnologia não é coisa
(como computador, lousa digital ou
não, tablet, lápis, caderno, apostila, livro, projetor multimídia,
microscópio e tudo mais), pois isso
tudo são dispositivos de mídia.
Mídia é tudo aquilo que, de algum
modo específico (produção, arma-

E o que dizer da aprendizagem
por competências e habilidades,
no âmbito da Educação 5.0?
A cultura evolui de modo atrelado às competências, habilidades
e conhecimento teórico produzido por humanos. Desde quando
pudemos ser chamados de humanos sapiens, produzimos conhecimento tácito, isto é, conhecimento
próprio e único, como capacidade
de ação e transformação do meio,
conhecimento indissociável de cada
um de nós e intransferível diretamente entre duas ou mais pessoas.
O conhecimento tácito é produzido durante o processo em que estamos envolvidos para a resolução
de um determinado problema, o
qual o desenhamos de modo singular a partir de um dado desafio.
Devemos ter em conta que não existe
“problema dado” e sim problema
desenhado de forma singular, por
cada um de nós, a partir de um
desafio que nos ameaça ou que nos
motiva a aceitá-lo, contra ou a favor
de nossa existência. Aqui residem
as emoções, respectivamente,
negativas (medo entendido como
ameaça que proporciona luta ou
fuga, formas de defesa) ou positivas
(prazer, por exemplo). Tomadas
de decisão que envolvem atitudes,
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zenamento, transmissão, edição
etc.), gerencia informação.
A Função-Tecnológica é de
ordem cérebro-mental; portanto,
opera em nível de consciência no
ser humano. Não é correto se dizer
“usar tecnologia para ensinar”, pois
a Tecnologia é processo interno do
ser humano e gerencia o campo
da competência; seria próprio,
sim, afirmar algo do tipo, “vamos

cimento hoje iluminados pela
Neurociência, Psicologia Cognitiva, Ciências da Cognição e outras
ciências recorrentes, integradas
às bases teóricas da Engenharia e
Gestão do Conhecimento, as quais
nos permitem não só compreender
como, principalmente, utilizar
estes saberes para que possam ser
úteis, por se mostrarem relevantes,
quando o assunto é aprendizagem
e desenvolvimento humano, mais
especificamente engendrados pela
função social da escola.

criar uma solução que integre
as mídias que serão empregadas
para a resolução de determinado problema”. De modo similar,
Função-Competência (do latim
‘competere’, lutar para alcançar
algo), por sua vez, é gerenciada pela
Função-Tecnológica e mobilizada
toda vez que buscamos resolver um
‘pró+ballein’, isto é, quando queremos ‘ir à frente’, o que significa sair

Como trazer estas novas bases de conhecimento para alicerçarem visões, decisões e práticas
diárias realizadas pelos profissionais da educação, no íntimo
de cada escola, seja em EaD,
presencial ou ensino híbrido?
A revisão da definição mais rigorosa de determinados conceitos
não ref lete preciosismo infértil,
mas representa maior segurança
no momento em que se precisam
fazer escolhas e tomar decisões de
alto ou médio impacto, dentro de
uma escola. Por exemplo, rigorosamente ‘Educação a Distância’ (EaD)
deixou de existir fisicamente no
momento em que urge a Internet 2,
nos anos 1990, pois sua interatividade permitiu reduzir as distâncias
a zero. Este, portanto, é um conceito que carece de ressignificação
prática na atualidade.
Outro conceito que exige entendimento mais preciso é o de ‘Ensino
Híbrido’. A hibricidade confere
dentro de um processo educacional o caráter de ter diferenciados
contextos para o ensino e a aprendizagem. Por exemplo, em um curso
específico os estudantes passam
três dias da semana realizando suas
atividades de aprendizagem por
meio de uma plataforma digital,
que pode ser acessada de qualquer
lugar onde estejam, bastando ter
acesso à Internet ou mesmo desde
que possam operar off-line; mas,
nos dois dias seguintes da semana
as atividades são presenciais e
rigorosamente diferentes daquelas

de uma posição incômoda, ameaçadora ou alcançar algo prazeroso,
situações produzidas por diferentes
desafios. Ao final de tudo precisamos tomar uma decisão, o que
está diretamente relacionado a ter
uma atitude, processo gerenciado
principalmente no âmbito do lobo
frontal cerebral.
Como se pode depreender, há
lacunas fundamentais de conheJUNHO 2021
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Toda transformação cultural, seja no âmbito do universo
simbólico (representações sociais), seja no âmbito dos artefatos
de mídia e dispositivos analógicos, digitais e ciberfísicos
depende da base de conhecimento empregado
que foram feitas remotamente. Isto
constitui, mais precisamente, um
processo de ensino-aprendizagem
híbrido. Mas, o que estamos aqui
apresentando, fundamentado nos
modelos de inovação da Educação
4.0 e Educação 5.0 é o conceito
de Educação Mesclada, o que se
diferencia em relação a ‘EaD’ e ‘Ensino Híbrido’. O mais provável é que
daqui para frente afirmar que ‘isto é
digital’, ‘aquilo não é digital’, tal momento é só presencial, ou somente
remoto, que a aprendizagem somente se dá na escola, ou na casa do
estudante e outras tantas variáveis,
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enfim, estas situações deixarão de
fazer sentido. É neste contexto que
o conceito de Educação Mesclada
pode ajudar, pois este ‘Blended’ significa que as plataformas de mídia,
operadas digitalmente, as instalações físicas da escola, quando dos
momentos presenciais, e outras possibilidades em que o estudante não
esteja nem mesmo na escola nem em
casa, serão melhor compreendidos e
gerenciados com base na Educação
Mesclada.
Vivemos um tempo em que
precisamos conceber e validar um
novo paradigma para a escola, mas

•
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temos uma deficiência em nossa
formação de base, uma vez que,
isoladamente, as teorias que suportaram os modelos educacionais
do século XX já não respondem
aos desafios e necessidades de
autoria e inovação em educação no
século XXI. Nossa verdadeira crise
é gerada por limitação em conhecimento; portanto, as ações não têm a
envergadura necessária e suficiente
para promover as transformações
que conduzem às mudanças que se
precisa ter no contexto da escola, da
educação e, portanto, da sociedade
como um todo orgânico.

Matéria de Capa

5.0, encontra-se no pilar da Educação Científica e Tecnológica situado
no modelo teórico da Educação 4.0.
Neste modelo a Teoria Sociocultural de Lev S. Vygotsky conecta-se
por um postulado à Teoria Social
da Mídia de J. B. Thompson e esta,
por um segundo postulado, à Teoria
da Atividade de Leontiev, hoje em
sua terceira geração, pela autoria
e contribuições de Engeström. A
interligação entre as teorias de
Leontiev e Vygotsky, na perspectiva
desenhada pelo modelo teórico da
Educação 4.0, é feita através da
Teoria da Conectividade de George
Siemens. Esta base teórica se apresenta coesa e robusta, permitindonos compreender aquele que julgo

Pa r a que p o s sa mo s efe t ivamente subir no patamar das
soluções consistentes e, com efetiva
entrega de valor, se faz necessário
ampliar o escopo da base teórica
que sustentará a educação daqui
para frente. Como costumo dizer,
educação se faz com amor, paixão
e arte, mas fundamentalmente é
ciência e criação tecnológica aplicada. Dependemos de conceber a
implementar soluções que precisam
ser consistentes e potentes para
dar conta dos novos desafios que
este tempo nos impõe, e permitir a
criação deste novo paradigma que
se descortina.
Esta fundamentação, que hoje
sustenta o modelo de Educação

32

REVISTA ESCOLA PARTICULAR

•

JUNHO 2021

ser o problema fundamental da
Educação: como as pessoas aprendem? Sabemos que as peculiaridades e singularidades das aprendizagens são inúmeras, variando
de pessoa para pessoa, mas identificamos quatro invariantes neste
processo, as quais agora passam a
sustentar os modelos pedagógico e
andragógico da Educação 5.0.
Do que tratam estas quatro
invariantes relacionadas ao
como as pessoas aprendem e o
que isso pode impactar nos processos de ensino-aprendizagem?
As teorias que se interconectam
e sustentam o modelo da Educação
4.0, conforme apresentadas de

Para que possamos
efetivamente
subir no patamar
das soluções
consistentes
e, com efetiva
entrega de valor,
se faz necessário
ampliar o escopo
da base teórica
que sustentará a
educação daqui
para frente

forma breve, anteriormente, nos
permitem inferir a respeito das
quatro invariantes de como as pessoas aprendem e, ao fazerem isso,
também produzem conhecimento
pela interação ativa com o meio.
Aqui, e somente aqui, não como
algo mágico ou extremamente
poderoso que vai resolver todos
os problemas da educação, e isso
é falso, situam-se as chamadas
metodologias ativas. Metodologias
ativas de certo modo sempre existiram, o que não sabíamos era como
determinados caminhos poderiam
produzir uma aprendizagem por
competências e habilidades mais
eficaz, mas hoje conhecemos bem
mais a respeito disso.

mento da inteligência socioemocional e outras que tais.
Por fim, como humanos que somos, biologia e cultura imbricados,
nossa existência se dá no contexto
dos espaços que se transformam
em lugares oportunizados por nossa
presença social e socializadora,
independentemente do meio que
utilizamos, seja ele totalmente digital, presencial ou mesclado. Neste
âmbito estamos situados no quarto
pilar da Educação 4.0, o da Ciberarquitetura. A Ciberarquitetura
nos revela que desde a revolução
digital, e até mesmo antes dela de
certa forma, o espaço arquitetônico
absoluto deixa de existir ao ser
relativizado pela presença do ciberespaço. Na prática isso quer dizer
que podemos estar em uma (antiga)
sala de aula presencialmente, mas
também podemos estar interagindo
digitalmente com pessoas, ou acessando informações a partir de um
smartphone, na internet, o que significa que a Ciberarquitetura é um
continuum em que as informações
fluem a partir de fontes próximas ou
remotas, convergindo ou divergindo
no meio em que se encontram.
Ressalve-se que para as crianças pequenas a presencialidade
corpórea tem um impacto mais
relevante, na dimensão da afetividade e das emoções provenientes
da proximidade física, o que diminui no contexto da comunicação
estritamente de natureza digital à
medida que idade aumenta e isso
ficou inclusive bem claro a partir
do início da pandemia, impactando sobremaneira a as etapas
iniciais da Educação Infantil. Na
prática, a Educação Mesclada se
apresenta como uma solução que
ao ser melhor conhecido seus
extremos de entrega de valor, proporciona soluções condizentes com
a realidade pandêmica ou mesmo
pós-pandêmica, transcendendo
os aspectos de incerteza inerentes
a cada momento que depende das
escalas de contaminação e consequente necessidade de distanciamento social.

Contextualizar, problematizar, interagir e socializar são os
quatro verbos de ação que estão
presentes nos processos de aprendizagem humana. O contexto se
refere a compreender melhor o
papel da emoção no processo cognitivo e como ambos estão intimamente interligados; quanto à
problematização, a mesma nos
instrui a respeito do fato de que
humanos produzem conhecimento
ao resolver ativamente problemas,
desenhados a partir de desafios
como vimos anteriormente, e esta
base teórica nos chega através do
trabalho de científico de Gaston
Bachelard. Quanto à interação,
conosco mesmos, por meio do
pensamento reflexivo, com o outro,
ou pares, com as mídias e todas as
plataformas que hoje nos ofertam
abundância informacional, com os
especialistas (e nossos professores
são neste sentido especialistas),
precisamos de informação para
realizar gestão do conhecimento.
Por isso é preciso interagir e aqui
estão os destaques para as situações que promovem as chamadas
soft skills, a aplicação da inteligência compartilhada, o desenvolviJUNHO 2021
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Matéria de Capa

Na prática o que significa
termos uma Escola Ubíqua com
Educação Mesclada, na perspectiva da Educação 5.0? Como promover a inovação na escola em
tempo tão curto, com a devida
segurança que o assunto exige
e, ainda, conseguindo agregar
valor efetivo à Educação Básica?
Estamos diante de um momento
de inflexão inédito. Como em todos
os momentos em que um determinado paradigma entra em crise e
exige uma nova concepção que se
alinha aos novos tempos, vivemos
agora o desafio de desenhar e
empreender uma escola que não
existe em sua plenitude. Ao mesmo
tempo que esta ação já se mostra
como grandiosa e é portadora de
uma excepcional oportunidade
de mudança da sociedade, sim da

sociedade, pois a educação pode
promover o desenvolvimento humano e este promove a sustentabilidade econômica e social. No
entanto temos, do outro lado da
balança, um déficit importante de
conhecimento, conforme procurei
demonstrar até aqui.
Para vencermos esta batalha,
dito figurativamente, será preciso voltarmos para a escola! Sim,
gestores, especialistas e docentes
terão de enfrentar a dura, mas
extraordinária oportunidade, de
‘subirem o Grande Monte do Conhecimento’ para, inicialmente, estarem aptos a ver os novos cenários
que se desfiguram e o que há para
ser reconfigurado e configurado.
Teremos de enfrentar desconstruções internas, as mais penosas
e que exigem coragem, resiliência

NOTAS
1 - Wikipédia: Educação 4.0. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_4.0
2 - CARVALHO NETO, C. Z. Educação 4.0: princípios e práticas de inovação em gestão e docência.
Fundamentos Teórico-Tecnológicos. Santo Amaro da Imperatriz/SC: Laborciencia editora, 2018. (6ª
reimpressão). Disponível na Amazon: https://www.amazon.com.br/dp/B091G3GV2W
3 - Deputado Estadual por São Paulo: Castello Branco. Projeto de Lei N° 227/2021.
4 - CARVALHO NETO, C. Z. Educação 5.0: escola ubíqua, educação mesclada. Instituto Galileo Galilei para a
Educação (IGGE), 2021.
5 - Plataforma digital: www.carvalhonetocz.com
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e paciência, e lançarmos mão de
ações externas que modelem a
matéria-prima cultural que sustentará o novo paradigma emergente.
Deste novo referencial nascerá
finalmente a tão esperada escola
capaz de colaborar nesta grandiosa
tarefa de amor que é cuidar da
vida, através do desenvolvimento
de competências que incluem valores, habilidades, conhecimentos
prévios, tecnologia, como função
lógico-criativa interior de cada ser
humano e capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, para que
as atitudes sejam suficientemente
potentes e alinhadas na preservação da nossa civilidade, pensando,
inclusivamente, no futuro daqueles
que ainda nem chegaram por aqui,
mas desde já têm o direito de
receber, herdar de nós, um mundo
mais promissor. É utópico afirmar
isso, mas nós humanos jamais
alcançamos o possível sem antes
vislumbrar o lugar que não existe,
mas que, ainda assim, nos convida
a estar lá. •
CASSIANO ZEFERINO
DE CARVALHO NETO

Fundador e Presidente
do Instituto Galileo
Galilei para a
Educação (IGGE, 1997)
e fundador e Chairman do Instituto
para a Formação Continuada em
Educação (IFCE, 1999). É fundador e
diretor da Laborciencia editora (1989 –
atual) e fundador/curador da inovaE4
(2015 – atual). É autor do projeto de
criação do Laboratório de Pesquisa em
Educação Científica e Tecnológica do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(LPECT/ITA, 2014 – 2017), instituição
onde realizou dois pós-doutorados,
respectivamente, com ênfase em
Inovação na Educação em Engenharia
(Projeto Inova ITA – CAPES/ITA-UFSC,
2017-2019) e em Educação Digital e
Ensino de Física (2011 - 2012). Cursou
MBA para Gestão da Inovação em Saúde
(USP/IB, 2016). Tem doutorado em
Engenharia e Gestão do Conhecimento
e Mestrado em Educação Científica e
Tecnológica realizados na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC, 2011,
2006). É especialista em Qualidade
na Educação Básica (INEAM/OEA/
USA, 2004). Sua formação de base
é em Pedagogia e Física pela PUCSP
(2004, 1982), incluindo graduação
técnica em Eletrônica Digital/Analógica
(1973, 1971). Contato privado: cassiano.
zeferino@ifce.com.br - currículo na
Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.
br/9405094271594195

Leitura

Leitura e escrita:

aquisição, dificuldades e o
impacto na transformação
social da criança

A

precio muito a descrição
de Cagliari, professor
universitário brasileiro
atuando no campo da Linguística, que entende por leitura toda
manifestação linguística que uma
pessoa realiza para recuperar um
pensamento formulado por outra e
colocado em forma de escrita.
Como afirmam os linguistas,
os signos atuam pela convencionalidade social. A atividade leitora
apresenta particular convenção,
atrelada não somente pelos elementos linguísticos, mas também aos
fonéticos, semânticos, culturais,
ideológicos e filosóficos.
A leitura é um processo de aquisição da “lectoescrita” e, como tal,
compreende operações fundamentais: a codificação e decodificação,
para assim tornar o conteúdo proposto propriedade do sujeito leitor.
O processo de decodificação ocorre
a partir da possibilidade de leitores
e escritores identificar signos gráficos de uma língua, podendo esta
identificação ocorrer através de um
nome ou um som.
Esta competência linguística se
dá a partir do reconhecimento de
letras ou signos gráficos e, também,
na identificação e tradução dos signos gráficos para a fala, para a linguagem oral. No processo da leitura
proficiente e formador de opinião, o
sujeito necessita decodificar todas
as implicações que o texto propõe,
refletir sobre isso, formar o próprio
conhecimento e opinião a respeito
do que leu.
É fato que encontramos em
nossa população inúmeras pessoas
alfabetizadas, que dominam a lei-
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tura e a escrita; porém, não têm o
hábito de leitura. Por consequência,
apresentam sua capacidade para
escrever pormenorizada. A leitura
é uma ferramenta para descoberta
e melhor compreensão do mundo,
com todas as dificuldades presentes através das diferenças sociais,
culturais e políticas do indivíduo.
É um passaporte para o ato de
pensar e urge que educadores sejam
sensíveis a esta realidade, principalmente instituições de formação
pedagógica.
A conhecida parceria família e
escola propõem como função primordial em desenvolver possibilidades de leituras diversas para que
a criança desperte o interesse por
este universo, não somente na sala
de aula, mas podendo compreender
e desenvolver o uso utilitário da
leitura e da escrita em sua vida,
adquirindo cada vez mais novas
habilidades e próspero desenvolvimento de suas competências.
Leitura e Escrita estão muito
além dos livros didáticos e acredito
ser de grande valia dar ênfase aos
textos do cotidiano das pessoas,
como os conhecidos “gibis” com
seu repertório comum e de linguagem coloquial. Este “contato leitor”
precisa ocorrer desde a Educação
Infantil, que é “palco” de base irrefutável para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita.
Nesta fase, ainda cabe a reflexão
de que os pequenos estão iniciando
seu processo no mundo social, com
diferenciadas formas de interação e
seus inúmeros significados.
A socialização é um processo de
extrema relevância, não somente

•

JUNHO 2021

para integração do indivíduo na
sua sociedade, mas, também, para a
continuidade dos sistemas sociais.
Jean Piaget foi o formulador
da teoria do desenvolvimento da
inteligência humana e é hoje considerado por muitos como o mais
importante teórico nesta área. Este
cientista descobriu que o aprendizado é um processo gradual no
qual a criança vai se capacitando
a níveis cada vez mais complexos
do conhecimento, seguindo uma
sequência lógica do pensamento.
Para Piaget, a inteligência é um
dom, é uma construção.

diária na escola. Faz-se necessário
que atentem para o planejamento
que oportunize uma dinâmica mais
atrativa e atual a esta geração contemporânea, que tende à imediatez
e rapidez em resultados. Tal ação
fará com que estes se tornem mais
próximos de serem construtores de
seu próprio espaço e de seu conhecimento.
Educadores são desafiados diariamente a levar para o contexto escolar, além de um material didático
pronto, uma diversidade de textos
e assuntos que fazem parte do
meio em que os alunos vivem, promovendo a formação de leitores e
leitoras livres para escolher o que
realmente desejam ler, descobrir e
transformar.
Paulo Freire nos remete em sua
vasta colaboração que o ato de ler
não se esgota na decodificação pura
da palavra escrita e que a leitura do
mundo precede a leitura da palavra.
Esta reflexão nos faz pensar em
uma prática que os responsáveis
pela transmissão do conhecimento
devem ter: o compromisso de
buscar recursos que viabilizem o
desenvolvimento intelectual e cultural dos educandos, facilitando a
aquisição e a compreensão do saber.
Talvez seja interessante pensar
se ainda estamos procurando métodos para “ensinar a ler e escrever”
ou talvez seja mais inteligente e promissor estudar e pesquisar quais os
mecanismos nos levam e este fim.
A transformação social está
presente nos indivíduos quando
os mesmos deixam de ser apenas
um número a mais nas pesquisas
e estatísticas e se tornam “seres
pensantes”. São crianças que se tornam adultos capazes de respeitar
direitos, mas também de cumprir
deveres, reivindicar melhorias, mas
com bom senso e expertise, preservar e transmitir cultura, enfim,
construir a história e construírem
sua formação social.
Para que o aluno construa sua
formação social é necessário que os
professores se atualizem usando aulas atrativas, em que os educandos

Para que o aluno construa sua formação
social é necessário que os professores
se atualizem usando aulas atrativas, em
que os educandos se sintam motivados a
estudar e despertem o gosto pela leitura
Ao agir sobre os objetos e situações, a criança vai criando esquemas cognitivos, reconstruindo
o mundo, ao mesmo tempo em
que constrói a sua inteligência”.
Os esquemas cognitivos são “ferramentas” mentais que nos permitem apreender a realidade. Estes
esquemas não são ensinados: são
construídos a partir da interação

da criança com adultos significativos (mãe, pai, irmãos, professores,
colegas etc.) objetos e situações.
O professor e demais profissionais da escola são grandes
responsáveis pelo desenvolvimento de estratégias do ensino, pelo
acompanhamento e proficiência do
processo de leitura e escrita que os
educandos desenvolvem na rotina
JUNHO 2021
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Leitura

“Educação, Saúde e
Justiça – Temas para a
prática do educador”

grande atenção e preocupação com
os cursos de formação dos mesmos
pois, como mediador no processo
de construção cognitiva, é relevante
que este seja condutor de um processo que ajude o aluno a construir
uma reflexão crítica.
A leitura e escrita precisam ser
significativas, estarem entrelaçadas
aos contextos sociais dos sujeitos
da aprendizagem, possibilitando o
exercício da cidadania. •

se sintam motivados a estudar e
despertem o gosto pela leitura.
Sendo assim é preciso dedicação
tanto dos discentes quanto dos
docentes. Além disso, o uso de materiais adequados é de fundamental
importância para que o aluno desenvolva uma boa aprendizagem;
intencionando combater as dificuldades vale explorar tudo que há de
melhor do ambiente educacional.
A inclusão social através da
leitura proporciona não somente a
cultura de forma conteudista, pois
além da competência “informacional”, oportuniza ao cidadão a sua
constante mobilidade e transformação social, emocional e comportamental. Desde crianças, indivíduos podem ser ávidos a formar e
serem formadores de opiniões, não
simplesmente sendo reprodutores
de ideias e ideais formatados.
Transformação social está amplamente associada à efetiva participação do professor e urge a
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MARIÂNGELA STAMPA

Especialista em
Linguagem e
Fonoaudiologia
Educacional pelo
Conselho Federal de Fonoaudiologia,
e psicomotricista pela Sociedade
Brasileira de Psicomotricidade.
Doutora em Fonoaudiologia pela
Universidad Museo Social Argentino
com especialização em Comunicação
Humana. Organizadora do livro
“Educação, Saúde e Justiça – Temas
para a prática do educador” (Wak
Editora).
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Trata-se de uma obra caracterizada pela interdisciplinaridade, com temas abordados por renomados e experientes profissionais, propiciando
conhecimento, reflexão e possíveis ações teóricas e práticas, oferecendo ao leitor de
maneira simples e eficiente
um conhecimento sobre temas
que se entrelaçam nas áreas de
Saúde, Educação e Direito.
Segundo a organizadora
do livro, Mariângela Stampa,
o objetivo foi reunir assuntos
esclarecedores entrelaçados
nas áreas de saúde, educação e inclusão, pertinentes à
prática de profissionais das
mesmas. Ela completa que,
infelizmente, pela falta de
atualização e capacitação de
cursos de formação, deixam
a desejar para uma atuação
de excelência que vislumbre
a diversidade de questões que
envolvem o professor na sala
de aula.
O livro é direcionado a
coordenadores, diretores e
professores de Educação Infantil, Fundamental I e II e,
também, a profissionais da
saúde - médicos, psicólogos,
fonoaudiólgos e psicopedagogos.

• EVENTOS SIEEESP • EVE

Eventos Sieeesp

Ygor Jegorov

VEM AÍ EM JULHO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SONO: Saúde e Educação
Em pouco mais de três meses, o Sieeesp já promoveu três eventos de forma totalmente on-line que
buscaram evidenciar temas de grande importância
do dia a dia escolar, como transtornos de aprendizagem (Dislexia, Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade e Discalculia), no 2º Congresso
Internacional de Transtornos de Aprendizagem
e Comportamento para uma Educação Inclusiva,
realizado em março. A relação da família com os
jovens que possuem algum desses transtornos no
1º Workshop de Relacionamentos Familiares e
Inclusão e, também, sobre o Autismo na Jornada de
Autismo no Sieeesp realizado em abril.
Todos com sucesso de público, e contando com a
presença de 80 palestrantes, também internacionais,
como do Chile, Portugal e Itália. Nos três encontros,
cerca de 60 mil pessoas inscritas, mais de 75 horas
de conteúdo. E, somando-se os canais no YouTube e
Facebook do Sieeesp e da Ferraz Eventos, ultrapassamos a marca de 105 mil visualizações!
E, agora, o Sieeesp promove mais um evento
com tema de grande relevância, principalmente
durante a pandemia: 1º Congresso Internacional
sobre Sono: Saúde e Educação, nos dias 12, 13 e
14 de julho! Doutores e especialistas sobre o tema
vão discorrer sobre a importância de uma boa
noite de descanso, os impactos que a falta dele
pode causar no desenvolvimento da criança e do
adolescente, e maneiras de como se conseguir
dormir bem.
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O 1º Congresso Internacional sobre Sono contará com cinco cursos, dois workshops, dois seminários, mesas-redondas - inclusive internacionais -,
e lançamento de livro. Dentre os palestrantes estarão
presentes a Profª Drª Ângela Mathylde Soares, a
Profª Drª Milene Maria Bertolini, especialista em
Motricidade Oral e em Sono pela UNIFESP, e a presença internacional diretamente do México do Prof.
Dr. Fructuoso Ayala Guerrero, pesquisador e chefe de
laboratório de Neurociências na Faculdade de Psicologia U. Nacional Autónoma de México.
Segundo a coordenadora do Departamento de Cursos do Sieeesp, Regina Stefano, a ideia surgiu a partir
da palestra “Transtorno de Sono e sua Interferência na
Aprendizagem e no Comportamento: importância da
capacitação de professores apresentadas”, apresentada
pela Profª Drª Luiza Elena L. Ribeiro do Valle e a Profª
Drª Milene Maria Bertolini no 2º Congresso Internacional. “A apresentação gerou muitos comentários
dos espectadores. As pessoas começaram a perguntar
muito sobre isso, sobre essas certas dificuldades que as
crianças enfrentam por conta da falta de sono, e o quanto isso é importante dentro do ensino-aprendizagem”.
“Vamos trazer palestrantes de outros países como
o Dr. Miguel Meira Cruz, coordenador do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa. Nós teremos
uma dupla certificação internacional”, comenta Regina.
As inscrições são feitas pelo Sympla por meio
desse link: https://www.sympla.com.br/jornada-dosono__1203861

ENTOS SIEEESP • EVENTOS SIEEESP •

JORNADA DE AUTISMO
NO SIEEESP
Nos três dias de evento, ao todo 15.533
pessoas se inscreveram pelo Sympla e 22.942
assinaram a lista de presença. Os vídeos do
evento contam com 69.843 visualizações no
canal oficial do Sieeesp no YouTube, 2.154
visualizações no Facebook com 2.663 pessoas
alcançadas (544 engajamentos). Já no Canal
do YouTube da Ferraz Eventos, foram 14.342
inscritos. Após o término do evento, o canal do
Sieeesp no YouTube teve 5.800 novos inscritos.
O Prof. José Antonio Figueiredo Antiório,
diretor-tesoureiro e coordenador jurídico do
Sieeesp, participou da cerimônia de abertura
juntamente com Regina Stefano, Paulo Ferraz,
diretor da Ferraz Eventos e Treinamentos, Zuleica Reis Ávila, presidente do Sinep-MG, Profª
Drª. Ângela Mathylde, e a Profª doutoranda
Célia Godoy.
A palestra “Autismo no Contexto Italiano”
contou com a presença internacional das especialistas Profª Drª Cátia Giaconi, Profª Drª
Noemi Del Bianco, Profª Drª Ilaria D’Angelo
e a Profª Drª Simone Capelini, diretamente
da Itália.
No segundo encontro, o curso internacional
“Desenho Universal de Aprendizagem (DUA)
Como Fazer?”, foi apresentado pelo Prof. chileno
e Dr. Tonchy Vrsalovic Radovic.

1º WORSHOP DE CIÊNCIA,
RELACIONAMENTOS FAMILIARES
E INCLUSÃO
Nos dias 9 e 10 de abril aconteceu o 1º
Workshop de Ciência, Relacionamentos Familiares e Inclusão. O evento foi realizado pelo
Sieeesp, Ferraz Eventos, Instituto Profª Ângela
Mathylde, Clínica Aprendizagem e Companhia
e o Projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe.
A cerimônia de abertura contou com a
presença do vice-presidente do Sieeesp, José
Augusto de Mattos Lourenço, Regina Stefano,
Profª Drª. Ângela Mathylde, Profª Célia Godoy
e a idealizadora do evento Samantha Oliveira.
No segundo dia houve mesas-redondas, palestras e sete oficinas, todas já esgotadas antes
mesmo do início do workshop.
O evento contou com a presença internacional da Profª Drª Donalda Baeta diretamente de
Portugal, que apresentou a palestra “Cuidar de
quem Cuida -Tema -"DEA: cedo detectar para
cedo intervir".
Foram 6.883 inscrições pelo Sympla com
16.668 visualizações no Canal do YouTube
do Sieeesp com 1.519 inscritos após o evento.
7.101 assinaram a lista de presença, com 814
visualizações no canal oficial e 1.376 pessoas
alcançadas pelo Facebook do Sieeesp (363
engajamentos). Já no canal oficial da Ferraz
Eventos no Youtube, foram 3.886.
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2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM E
COMPORTAMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Ao todo, 30 palestrantes discutiram técnicas
para uma melhor inclusão dos alunos na sala de
aula. Na cerimônia de abertura, Benjamin Ribeiro
da Silva, presidente Sieeesp, Ademar Pereira, presidente da FENEP e Luiz Miguel Martins Garcia - secretário de Educação de Sud Minnucci e presidente
nacional da Undime.
O evento foi uma parceria entre o Sieeesp, Ferraz Eventos e Treinamentos, Instituto Professora
Ângela Mathylde e Instituto Célia Godoy.
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O Congresso contou com palestras, mesasredondas e oficinas interativas com os mais variados temas da educação, como os transtornos de
aprendizagem: Discalculia, Disgrafia, Disortografia
e Dislexia, Alfabetização e Psicomotricidade, Inteligência Emocional e TDAH. Pelo Sympla, 27.173
se inscreveram e 34.855 assinaram a lista de presença. Foram 8.660 visualizações no YouTube e
3.249 no Facebook. O canal do YouTube recebeu 2
mil novos inscritos após o término do evento.

• EVENTOS SIEEESP •

Eventos Sieeesp

E VEM MAIS POR AÍ!
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@sieeesp
sieeesp
SIEEESP
https://linktr.ee/sieeesp

AGENDA DE OBRIGAÇÕES

• JULHO • 2021 •

• 06/07/2021
• SALÁRIOS - ref. 06/2021
• E-Social (Doméstica) - ref. 06/2021
• 20/07/2021
• CAGED - ref. 06/2021
• FGTS - ref. 06/2021
• 09/07/2021
• ISS (Capital) - ref. 06/2021
• EFD – Contribuições - ref. 05/2021
• 20/07/2021
• INSS (Empresa) - ref. 06/2021
• PIS – Folha de Pagamentos ref. 06/2021
• SIMPLES NACIONAL - ref. 06/2021
• COFINS – Faturamento - ref. 06/2021
• PIS – Faturamento - ref. 06/2021

ANUNCIE
NA REVISTA

• 30/07/2021
• IRPJ – (Mensal) - ref. 06/2021
• CSLL – (Mensal) - ref. 06/2021

Escola
Particular

Dados fornecidos pela
HELP – Administração e Contabilidade
helpescola@helpescola.com.br
(11) 3399-5546 / 3399-4385
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