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bem perto das regionais
POR : MÁRCIA HAYDÉE
O ano de 2016, com sua complexidade, firma, no interior das escolas, a necessidade da formação em serviço,
do estudo permanente, da reflexão constante acerca da
prática pedagógica e da troca de saberes com os pares que
trilham o caminho da educação.
A partir disso, o SINEPE RJ ampliou seu espaço de atuação e chegou às nossas regionais com temas de interesse das escolas, escolhidos por elas, para contribuir com o
debate educacional e, primordialmente, com uma prática
fundamentada em conhecimento.
Através de palestras com especialistas nos assuntos
abordados, as escolas têm tido a possibilidade de trocar
informações, retirar dúvidas e experimentar um momento de formação para os seus profissionais.
Com o intuito de possibilitar um momento de formação focado em assuntos que fazem parte do cotidiano escolar, que tenham relevância para todos os profissionais
da escola, que sejam congruentes com a ação de gestores
e professores e que reflitam o universo social no qual os
alunos estão inseridos, selecionamos quatro temas para
as escolas analisarem e escolherem, foram eles: Recepção/
Atendimento, Reflexões sobre a diversidade sexual no
ambiente escolar, Universo virtual e seus desdobramentos na escola (Cyberbullying) e Inclusão escolar.
Devido à alta demanda acerca da questão da inclusão
e do impacto das redes sociais nas experiências escolares, os dois temas selecionados pelas escolas foram
Universo virtual e seus desdobramentos na escola (Cyberbullying) e Inclusão escolar.
A equipe do SINEPE RJ tem acompanhado com gran-

de satisfação cada encontro, onde os participantes têm a
possibilidade de ouvir especialistas nos assuntos, aumentando seu leque de informações sobre os mesmos, e também de debater e tirar dúvidas sobre teorias e práticas, fazendo com que sua atuação possa ser aprimorada a partir
da participação no evento.
INCLUSÃO e UNIVERSO VIRTUAL, temas que não
parecem inter-relacionados, mas se encontram no cotidiano escolar através de uma definição comum para
ambos: DESAFIO.
E desafiar é incumbência de todo profissional da
educação, ser desafiado também.
E como só transpomos os desafios se os encaramos
com foco, sem morosidade e contando com parcerias, as
palestras nas regionais têm ocorrido para mostrar que
o diálogo entre a representatividade sindical e as suas
escolas associadas é um objetivo permanente na busca
da qualidade do ensino.
Os próximos encontros deste ano estão planejados
sempre a partir do diálogo com as escolas associadas. Recebemos a sua opinião para que possamos adequar cada
vez mais a necessidade das escolas com o que oferecemos.
Assim, sugira novos temas, inscreva-se nas palestras
das regionais e nas palestras e demais atividades que oferecemos em nossa sede. Participe conosco.
Nosso trabalho está a serviço do trabalho realizado em
cada escola associada e atender às demandas que surgem,
pesquisar, analisar e decidir em conjunto, enfim, acompanhar e assessorar no cotidiano escolar são sempre, para
nós, um imenso prazer. Leia mais na página 4.

Márcia Haydée é assessora pedagógica do SINEPE RJ

Os próximos encontros deste ano estão planejados sempre
a partir do diálogo com as escolas associadas. Recebemos
a sua opinião para que possamos adequar cada vez mais
a necessidade das escolas com o que oferecemos.
SINEPE RJ
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SINEPE RJ ITINERANTE:

DIRETORIA E EQUIPE DO SINDICATO ESTÃO
INDO ÀS REGIONAIS PARA APRESENTAR TEMAS
Com o objetivo de se aproximar das escolas
localizadas em regionais, o SINEPE RJ lançou
seu projeto itinerante. Estamos nos reunindo nos
municípios da base para debatermos temas
importantes, solicitados pelas instituições associadas.
Presidente do SINEPE RJ
profere palestra sobre Inclusão

SINEPE RJ debate
Cyberbullying

A presidente do SINEPE RJ, profª
Cláudia Costa, esteve nos municípios de Paracambi e Três Rios para
proferir uma palestra sobre Inclusão Escolar. O evento de Paracambi
aconteceu no Instituto de Educação
Aquarela e reuniu cerca de 50 pessoas, incluindo professores, coordenadores e diretores escolares. Educadora e especialista em Educação,
a profª Cláudia Costa destacou as
possibilidades de inclusão que as
instituições podem implementar e
quais estratégias ajudam a viabilizar
esse posicionamento. Com a Lei Federal nº 13.146/2015, torna-se cada
vez mais importante debatermos o
assunto de forma ampla e prática.

O Assessor do Departamento Jurídico Cível do SINEPE RJ, Dr. Hélio Borges, esteve presente nos municípios
de Petrópolis, Itaboraí e Teresópolis
para apresentar questões que norteiam o universo virtual e como as
novas tecnologias refletem no cotidiano escolar. Durante o encontro,
os profissionais puderam tirar dúvidas e esclarecer questões vividas nas
escolas. Dr. Hélio procurou definir
quais são os casos que podem ou não
ser considerados bullying, a importância do trabalho do coordenador
em parceria com os professores e
maneiras de aproximar as famílias
para atuar junto com as escolas em
determinadas situações.

O SINEPE RJ pode ir até você! Entre em contato conosco.
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OFICINAS DE TEXTOS

SINEPE RJ OFERECE OFICINA DE LEITURA
E PRODUÇÃO TEXTUAL PARA PROFESSORES
Leia a entrevista com Bebel Pantaleão, coordenadora das disciplinas.
SINEPE RJ: Para a senhora, como o hábito da leitura de textos literários interfere na produção textual de professores?
BEBEL PANTALEÃO: Penso que a
convivência com o texto literário deveria fazer parte de nosso cotidiano.
Acredito que o professor-leitor terá
mais facilidade para formar leitores
de texto e leitores de mundo. Como
não consigo separar a literatura da
vida, considero-a um alimento imprescindível para o professor. Sendo arte, a literatura é capaz de nos
inquietar e de nos acalmar, de nos
questionar e de nos apontar novos
caminhos, transformando nossas
aulas em verdadeiros encontros.
SINEPE RJ: De que maneira a literatura pode ser inserida no cotidiano escolar?
BP: Adotando-se uma outra política
para o ensino da língua e da literatura,
apresentando a arte literária como espaço de encontro e de criação. Sabe-se
que o exercício da leitura e da escrita
estimula os processos cognitivos, organiza o pensamento lógico e a capacidade de argumentação, favorecendo,
assim, a competência linguística e a
capacidade de expressão. Dessa forma,
afastamo-nos da análise literária, da literatura como disciplina que cumpre
apenas objetivos curriculares e institucionais e tentamos aproximar os
alunos do espaço poético, espaço ili-

Equipe do curso Bebel Pantaleão durante oficina no SINEPE RJ

mitado no qual não existem fronteiras.
SINEPE RJ: Qual é o objetivo das
oficinas?
BP: O objetivo das oficinas é aproximar os profissionais da educação da
palavra escrita, envolvê-los na magia
das narrativas, na beleza dos poemas
e convidá-los a buscar, dentro de si
mesmos, razões para escrever. O
texto literário configura-se para nós
como dispositivo potente para fazer
falar e escrever, oferecendo-se assim
como espaço de busca imprevisível
capaz de dizer o indizível. Vivenciar
com os professores essa experiência
é o nosso desejo, no intuito de trabalharmos juntos na construção de sujeitos mais “livres, capazes de transformar o mundo e inventar novos
caminhos ”.
SINEPE RJ

SINEPE RJ: Como elas vão funcionar
ao longo dos cinco encontros?
BP: Inicialmente, pretendemos explicar de forma sucinta a metodologia, isto
é, como transcorrem nossos encontros
e de que forma circulamos com os alunos pelos mais variados tipos de textos
literários. Daremos ênfase, contudo, à
experiência, assim, a cada aula-encontro, leremos, discutiremos as ideias que
a leitura suscitar e produziremos nosso
próprio texto. Assim, poderemos melhor discutir e aprofundar a compreensão das estratégias metodológicas.
SINEPE RJ: Como a senhora. avalia esta
iniciativa do SINEPE RJ?
BP: Avalio de forma muito positiva,
uma vez que considero de suma importância a troca de experiência entre profissionais. Temos a certeza de que sairemos enriquecidos desses encontros
que nos farão pensar e avaliar a nossa
prática, assim como a nossa atuação enquanto professores de língua materna.
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os impactos do estatuto
da pessoa com deficiência
Em abril de 2016, a Lei Estadual nº 7.262 foi sancionada, definindo a proibição
da cobrança de taxa adicional a alunos com deficiência. Para esclarecer dúvidas
sobre esta nova Lei, convidamos o vice-presidente do SINEPE RJ e atual presidente
do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, professor Luiz Henrique
Mansur Barbosa, para falar sobre aspectos importantes da Lei Federal
nº 13.146/2015, referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
SINEPE RJ: Qual é o impacto do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), chamado também
de “Lei da Inclusão”, na rotina pedagógica das escolas particulares?
Prof. Luiz Henrique Mansur: As escolas
que já fazem a inclusão não terão alteração nesta rotina. Já as que não praticam
a inclusão, vão passar por algumas adaptações, pois é necessário estruturar toda
a escola para atender essa nova demanda. Isto deverá ser aplicado de forma gradativa, ressaltando que todas as institui-

ções de ensino devem estar adaptadas
para atender essa nova Lei.
Quero destacar alguns ajustes relevantes, tais como: revisão de documentação em relação a regimentos e propostas pedagógicas; estrutura física, com
equipe multidisciplinar para fazer as
avaliações desses novos alunos; e, consequentemente, implementação de plano
de estudo individualizado.
SINEPE RJ: Como o Conselho Estadual
de Educação do Rio de Janeiro, do qual

o senhor é presidente, está enfrentando
as situações que ocorrem no interior das
escolas após a publicação do Estatuto da
Pessoa com Deficiência?
Prof. Luiz Henrique Mansur: O Conselho Estadual de Educação do Rio de
Janeiro está em processo de elaboração
de uma Deliberação que regulará a Lei
Federal do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta é uma discussão bastante
substancial em termos de artigos, esclarecimentos e determinações, e está
prevista a sua publicação oficial até o
final do primeiro semestre deste ano. A
condução da inclusão com base na Lei
Federal n.º 13.146/2015 será aplicada
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o
que inclui escolas públicas e privadas da
Educação Infantil ao Ensino Superior.
SINEPE RJ: O que o senhor considera
importante para pais, familiares e sociedade como um todo saberem sobre
a prática inclusiva nas escolas particulares?
Prof. Luiz Henrique Mansur: É importante que a escola tenha uma relação
transparente com os responsáveis. Todo
o processo de inclusão tem que ser feito
com a participação da família. A escola,
sozinha, não consegue alcançar a inclu-
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são sem o apoio da família e dos terapeutas, quando necessário.
Sendo assim, é importante enfatizar que é necessária a transparência
das duas partes. Tanto da escola, que vai
receber o aluno, quanto da família, que
tem que esclarecer todos os aspectos das
dificuldades do seu filho. Isto é importante para facilitar todo o processo de
inclusão. Quando não há essa relação,
quem perde é o aluno incluído, que não
terá um trabalho de continuidade de-

senvolvido na escola, e isto irá prejudicar o desenvolvimento dele.
SINEPE RJ: Em sua opinião, a inclusão
é possível?
Prof. Luiz Henrique Mansur: É possível
sim. Essa Lei tem um aspecto muito
importante para a sociedade, e a inclusão deve ser feita dentro de parâmetros.
É importante ressaltar que não são
todos os alunos que podem ser incluídos. Haverá casos que a escola não vai

sineperj.org.br

conseguir incluir, pois existem alguns
bastante severos, e a Nova Deliberação
do Conselho prevê que pode haver instituições exclusivas para esses alunos
que não podem ser incluídos em salas
de aula convencionais de escola regular. São casos mais severos que necessitam ter um atendimento diferenciado e
mais intenso do que aquele que pode ser
feito em uma escola regular. Porém, na
maioria dos casos, é possível haver sim
a inclusão.

Se a sua escola tem alguma dúvida sobre inclusão,
entre em contato conosco!

AT UA LIZ E-S E

LEGISLAÇÕES
Decreto Nº 8.752, de 9 de maio
de 2016.
Dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação
Básica.

Resolução Nº 1, de 2 de fevereiro
de 2016.
Define Diretrizes Operacionais Nacionais para o credenciamento institucional e a oferta de cursos e programas de
Ensino Médio, de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e de Educação
de Jovens e Adultos, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
na modalidade Educação a Distância,
em regime de colaboração entre os sistemas de ensino.

Lei Nº 7.253, de 8 de abril de 2016.
Altera a Lei nº 6.084, de 22 de novembro de 2011, que institui o programa de
prevenção e conscientização do assédio
moral e violência no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro.

Lei Nº 13.257, de 8 de março de 2016.
Dispõe sobre as políticas públicas para
a primeira infância e altera a Lei n.º
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), o Decreto
-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, a Lei n.º 11.770, de 9 de
setembro de 2008, e a Lei n.º 12.662, de
5 de junho de 2012.

Lei Nº 13.277, de 29 de abril
de 2016.
Institui o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola.

Parecer CME CEB Nº 12. de 2013.
Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de Música na Educação Básica - Publicado em 2016.

Lei Nº 13.278, de 2 de maio de 2016.
Altera o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que fixa as
diretrizes e bases da educação nacional,
referente ao ensino da arte.

Lei Nº 7312 De 14 de Junho 2016.
Altera a Lei Nº 6.975, de 25 de março de
2015, na forma que menciona.

Lei Nº 7.262, de 15 de abril de 2016.
Proíbe a cobrança de taxa adicional a
alunos com deficiência e dá outras providências.

SINEPE RJ

Resolução Nº 2, de 10 de maio
de 2016.
Define Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de Música na
Educação Básica.
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2016

PRêmios para professores

professores da educação infantil serão
contemplados em outubro
Docentes de instituições particulares ou públicas, nos 61 municípios da base territorial do
SINEPE RJ no Estado do Rio de Janeiro, concorrem a prêmios.
O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro – SINEPE RJ abriu inscrição
para o “Prêmio Professor Educação Infantil – Práticas Pedagógicas Diferenciadas”. Em sua quarta edição,
o Prêmio, que cada ano é direcionado a um segmento específico, tem o objetivo de motivar e valorizar os
professores que se destacam fazendo projetos de qualidade no ambiente escolar.
Neste ano, além de professores da rede particular, os da rede pública dos 61 municípios da base poderão
se inscrever. O SINEPE RJ e a Secretaria Municipal de Educação de Niterói estão trabalhando em parceria
para que cada vez mais professores se inscrevam e mostrem iniciativas diferenciadas na educação. A premiação acontecerá durante a Semana de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Niterói.
Para participar do “Prêmio Professor Educação Infantil”, o educador deve inscrever uma experiência
realizada em sala de aula a partir do ano de 2014. Após consultar o regulamento, é necessário preencher a
ficha de inscrição que está disponível no site www.sineperj.org.br/premio, no período de 29 de março a 26
de agosto de 2016.

INSCREVA-SE! >> WWW.SINEPERJ.ORG.BR
CONHEÇA OS PRÊMIOS:
1º lugar: um Notebook + um ano de assinatura da Revista Profissão Mestre + um ano de
gratuidade nas atividades do SINEPE RJ.
2º lugar: um Notebook + um ano de gratuidade nas atividades do SINEPE RJ.
3º lugar: um Notebook + um ano de gratuidade nas atividades do SINEPE RJ.
4º lugar: um Tablet + um ano de gratuidade nas atividades do SINEPE RJ.
5º lugar: um Tablet + um ano de gratuidade nas atividades do SINEPE RJ.
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L IVRO

F IL M E

SI T E

Esta obra é resultado de um feliz e instigante encontro e traz para o leitor as
histórias, a experiência e algumas reflexões desses admiráveis pensadores
que são Gilberto Dimenstein e Rubem
Alves. O tema: a educação. O contraste
entre a educação escolar e a educação
do cotidiano. Eles são de gerações diferentes, viveram realidades distintas em
termos de ambiente, costumes, família,
religião. Mas há um importante ponto
em comum entre eles: ambos tiveram
a experiência da diferença, da rejeição.
Ambos quebraram paradigmas e acabaram construindo sua própria educação.
Nessa obra, eles nos convidam não apenas a pensar nossa educação, como também a retomá-la em nossas mãos.

O Porvir é uma iniciativa de comunicação e mobilização social que mapeia,
produz, difunde e compartilha referências sobre inovações educacionais para
inspirar melhorias na qualidade da educação brasileira e incentivar a mídia e a
sociedade a compreender e demandar
inovações educacionais.
O Porvir produz matérias diárias sobre
tendências e inovações que estão transformando a educação no Brasil e no
mundo. Além de reportagens interessantes e de fácil compreensão.

Acesse o website e conheça:
http://porvir.org/

Uma análise aprofundada e um retrato apaixonado sobre os primeiros mil
dias de um recém-nascido, o verdadeiro começo da vida de um ser humano, tempo considerado crucial pós-nascimento para o desenvolvimento
saudável da criança, tanto na infância
quanto na vida adulta, quando os pais
precisam ter o maior cuidado, amor e
carinho possível.
A produtora Maria Farinha Filmes atua
com o objetivo de abordar temas que
precisam de atenção. Seu foco é produzir obras audiovisuais sobre assuntos
de interesse público que precisam de
exposição para serem vistos, debatidos,
difundidos e fruídos pela sociedade.
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B NCC

REUNIÕES BNCC
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR EM DEBATE
Encontro do CAPEP no SINEPE RJ

O SINEPE RJ sediou o 1º encontro do CAPEP – Colégio das Assessorias Pedagógicas dos Sinepes do Ensino
Particular, em 07 de junho, que tratou do tema Base Nacional Comum Curricular.
O próximo encontro está agendado para 07 de julho e continuará a reflexão e elaboração de documento
sobre o tema da BNCC, a fim de que a escola particular
tenha voz na discussão e elaboração da nova versão.
Participe enviando sua opinião para nossa
assessoria pedagógica e faça parte deste debate.

SINEPE RJ
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educação financeira
desde a infância
O provérbio “prevenir é melhor que
remediar” sempre foi muito utilizado
no cotidiano. E quando o assunto é Educação Financeira, o ditado ganha força
e até mesmo aliados para que este tema
seja praticado e ensinado entre crianças
e adolescentes na sala de aula.
A Educação Financeira desde a infância
é fundamental na formação de cidadãos
mais sustentáveis no futuro. É o que
defende a DSOP Educação Financeira,
uma empresa que atua há 7 anos no
mercado com o objetivo de disseminar a Educação Financeira entre as
pessoas e ajudá-las a serem sustentáveis financeiramente.
A pedagoga Marcela Lins, responsável pela assistência pedagógica da DSOP
às escolas no Estado do Rio de Janeiro,
fala sobre as conquistas que um jovem pode ter devido à oportunidade
de ter tido uma Educação Financeira
quando jovem:
“Uma relação saudável com o dinheiro sendo aprendida desde cedo dá
mais capacidade para que essa criança
se torne um adulto mais consciente
e sustentável. É aí que percebemos o
quanto a Educação Financeira é muito
mais comportamental do que algo relacionado à área de exatas. Saber realizar

as quatro operações matemáticas básicas não garante que não se tornará endividado ou até inadimplente. A questão
é muito mais aprender hábitos e costumes corretos em relação ao uso e à administração dos recursos financeiros”.
Quando a escola transmite o conhecimento de valores da Economia, os jovens estão tendo a oportunidade de conhecer melhor a realidade de um país,
além de se preparar para que, no futuro,
saibam administrar melhor as finanças.
A DSOP destaca que um dos pontos
importantes do programa é que as escolas estão implantando um sistema que
envolve toda a comunidade, com capacitação de professores e palestra para
pais, além de utilizar também diversas
ferramentas online de educação e não
apenas um material didático de ensino.
“A escola é a melhor maneira de englobar diversos públicos de uma só vez na
Educação Financeira, tornando o processo mais eficiente. Assim, crianças,
jovens e adultos (corpo docente, pais/
responsáveis e comunidade) têm a oportunidade de aprender como utilizar e
administrar os recursos financeiros,
sendo que, para cada faixa etária, há um
material e uma linguagem apropriados
para melhor entendimento e aproveita-

mento das informações”, explica o presidente da DSOP Educação Financeira,
Reinaldo Domingos.
Cada escola escolhe uma forma lúdica de trabalhar esse tema. O Colégio
Assunção, localizado no município de
Niterói, desenvolve o projeto Oficina de
Negócios, que tem como objetivo
estimular o empreendedorismo nos
alunos, na expectativa de motivar o
indivíduo a realizar seus sonhos e a
desenvolver ideias.
O projeto acontece entre os alunos
do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental
I. A diretora pedagógica, Maria do Carmo Laia Franco, acredita que é nesta
faixa etária que a escola pode trabalhar
determinados conceitos da Educação
Financeira através de projetos que agregam sustentabilidade, liderança, trabalho em equipe e sociedade. Para ela,
a criança é livre de preconceitos e está
disponível para aprender, tem sonhos e
esperança, e a escola também deve assumir este papel de ensinar o aluno a ter
controle de suas economias. “A escola
também pode assumir essa responsabilidade. Devemos formar pessoas que
saibam gerenciar suas vidas em todos os
aspectos, inclusive o financeiro”, ressalta a diretora Maria do Carmo.

“Uma relação saudável com o dinheiro sendo aprendida desde cedo dá mais capacidade para que essa criança se torne um
adulto mais consciente e sustentável."
Marcela Lins
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Programa de Ensino Gratuito
O Ministério da Educação – MEC oferece o Programa
Educação Financeira nas Escolas, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da cultura de planejamento,
prevenção, poupança, investimento e consumo consciente. Com o propósito de elaborar um documento norteador
para que o Programa Educação Financeira nas Escolas entrasse nas instituições escolares, articulando-se ao currículo
da Educação Básica, foi criado o Grupo de Apoio Pedagógico
– GAP que, com a instituição da Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, passou a contar com a presidência
do Ministério da Educação. Acredita-se que o tema Educação Financeira possa contribuir com a construção das
competências necessárias para que os estudantes enfrentem os desafios sociais e econômicos da sociedade,
e também para o exercício da cidadania.
Qualquer escola pode adotar essa metodologia de ensino
entre as disciplinas, utilizando a plataforma virtual www.
edufinanceiranaescola.gov.br para ter acesso a todo conteúdo
para download de forma gratuita, possibilitando que o educador escolha baixar os livros – do aluno e do professor – na
íntegra ou por temas, conforme sua necessidade.

Ir Ktaná
O Colégio Israelita, localizado na cidade de Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul, desenvolveu uma Cidade-Laboratório.
O projeto Ir Ktaná conta com a construção de uma cidade
que possui prefeito, secretários da cultura, de finanças e do
meio ambiente, bem como vereadores, sendo todos estes cargos eletivos, ocupados por crianças de 6 a 10 anos de idade.
Este projeto é uma das iniciativas previstas no Projeto
Político-Pedagógico do Israelita, pautado pela busca da
melhor conjunção entre os eixos Judaísmo, excelência
acadêmica e gestão.
São diversas opções, cujo responsável pelas escolhas é o
próprio aluno. A Ir Ktaná disponibilizará, neste ano, mais de
quarenta oficinas eletivas, distribuídas entre os cinco núcleos
lá inseridos: Ciência & Tecnologia, Cultura e Erudição,
Educacional de Empreendedores, Educação Judaica e
Política e Cidadania.
Para conhecer melhor o projeto Ir Ktaná, acesse o
site www.cidadelaboratorio.com.br e veja como o Colégio Israelita desenvolveu essa cidade e a forma como
a escola transmite o conhecimento da Educação Financeira para as crianças e alunos.

Material da coleção DSOP

Ir Ktaná, no Colégio Israelita de Porto Alegre
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conheça melhor a h1n1
Entrevista cedida pela Agência Fiocruz de Notícias (AFN) e Ascom INI/Fiocruz.

O número e a gravidade dos casos confirmados de influenza provocada pelo vírus
H1N1 têm gerado grande preocupação no Brasil. Conhecida comumente como gripe,
a influenza superou, em um trimestre, o número total de casos registrados em 2015. O
vice-diretor de Serviços Clínicos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
(INI/Fiocruz), José Cerbino Neto, esclarece dúvidas sobre a doença e sua prevenção.
Agência Fiocruz de Notícias: Quais os
principais sintomas da gripe H1N1?
Cerbino Neto: Os principais sintomas
são febre, dores no corpo e sintomas respiratórios, principalmente tosse e dor de
garganta, que classificam o caso como
suspeito.
AFN: Como os sintomas de H1N1 podem
ser diferenciados da dengue, já que as
doenças apresentam sintomas bastante
semelhantes em alguns casos?
Cerbino Neto: As duas são doenças febris
agudas e podem provocar sintomas parecidos, mas a principal diferença são
os sintomas respiratórios apresentados
por pacientes infectados com H1N1.

como o contato com pessoas que estejam doentes. Reforço a orientação para
que as pessoas não trabalhem quando
estão gripadas.
AFN: Quais são as complicações trazidas
pela gripe H1N1?
Cerbino Neto: A principal complicação
direta da influenza é a pneumonia. Os
óbitos, em geral, estão associados a esse
acometimento pulmonar. A influenza também pode precipitar a descompensação de outros quadros clínicos e
favorecer a superinfecção bacteriana,
ou seja, depois da influenza, o paciente

AFN: Quais os principais cuidados para
evitar a doença?
Cerbino Neto: O principal método de
prevenção é a vacina. Considerando
que uma das principais formas de transmissão é o contato de secreções com
as mucosas (olhos, nariz e boca), o que
acontece geralmente através das mãos,
as principais recomendações são: cobrir
a boca ao espirrar ou tossir e lavar sempre as mãos, utilizando álcool gel, especialmente em locais públicos. Também
é recomendável evitar locais fechados
que não tenham circulação de ar, assim
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pode sofrer nova infecção causada por
uma bactéria (ou vírus) oportunista.
AFN: Em menos de três meses, o número
de infectados no Brasil já superou o total
de 2015, e o aumento do número de óbitos
tem sido visto com preocupação. É possível conter este aumento?
Cerbino Neto: A vacina contra a influenza é uma ferramenta importante e costuma ser efetiva. Uma campanha de
vacinação bem-sucedida, com altos níveis de cobertura, pode diminuir a incidência da doença e o número de óbitos
associados a ela.
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QUEM É POSITIVO
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SAI NA FRENTE
NO ENEM
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73

ESCOLAS PRIMEIROS
LUGARES NO

SUDESTE

317
ESCOLAS PRIMEIROS
LUGARES NO

BRASIL

Os alunos que utilizaram o Sistema Positivo de Ensino,
nas Escolas Conveniadas de todo o Brasil, obtiveram os
melhores resultados no ENEM. Na região Sudeste e em todo
o Brasil, parabenizamos a todos pelas conquistas. Com o
Sistema Positivo de Ensino, o resultado é sempre Positivo.
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