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editorial

Um 2019 intenso e um 2020 ousado

Cento e noventa e uma dicas pedagógicas, 
45 textos publicados na Gazeta do Povo, sete 
áudio dicas, sete edições do BOLO, além dos 
e-mails e das incontáveis mensagens no 
whatsapp. Cerca de 150 mil acessos na Gazeta 
do Povo, mais de 1500 cursos EAD iniciados, 
cerca de 450 práticas enviadas. Dezoito mis-
sões, 21 professores premiados em uma 
votação popular que rendeu quase 478 mil 
votos para os dez finalistas!

Se tiver uma palavra que pode resumir o 
ano de 2019 do Ler e Pensar, com certeza foi 
INTENSO. Tudo isso para a gente comemorar 
o 20º ano deste Projeto, que desde 1999 
incentiva a leitura, a cidadania e a alfabetiza-
ção midiática de professores e estudantes do 
Paraná. E o ano não foi intenso apenas de ati-
vidades. Foi também de engajamento e, prin-
cipalmente, de resultados. 

Foram muitos professores e/ou práticas 
pedagógicas relevantes, que fizeram real-
mente a diferença nas escolas ou comunida-
des, na vida dos estudantes e dos familiares. 
E incontáveis também foram os depoimentos 

dos participantes. Como por exemplo, o da profes-
sora Micheli, que afirmou que a pedalada da cons-
cientização organizada por ela, foi uma das ima-
gens mais belas e emocionantes que viu. Aproveite 
para conhecer a prática da Micheli e dos demais 
vencedores da edição de 2019 do LeP nas próximas 
páginas deste Boletim (03, 04, 05, 06 e 07).

Mas, apesar de 21 professores terem recebidos 
prêmios pelas práticas desenvolvidas nos 20 anos 
do Ler e Pensar, nosso agradecimento e reconhe-
cimento vai para todos os 2.083 professores que 
participaram do Projeto este ano e que se dedica-
ram muito para colocar a metodologia em prática 
no seu dia a dia. Muito obrigada!

E como todo momento de retrospectiva e 
balanço também é um momento de fazer planos 
para o que está por vir, queremos aproveitar esse 
momento para já contar as grandes mudanças do 
Ler e Pensar para 2020. Foram tantos bons resul-
tados  que credenciaram o LeP a alcançar novos 
voos ano que vem. E já que estamos resumindo os 
anos em palavras, podemos dizer que se tem uma 
palavra que vai resumir o ano de 2020 para o Ler e 
Pensar é: OUSADIA. 

Depois de uma metodologia e um trabalho con-
solidado no estado do Paraná, chegou o momento 
do LeP alcançar os quatro cantos do país. Isso 
mesmo, em 2020 o Ler e Pensar será um projeto 
de abrangência NACIONAL, assim como a Gazeta 
do Povo! Além disso, professores da educação 
infantil poderão se inscrever no Projeto.  Ou seja, a 
partir do ano que vem qualquer professor da edu-
cação básica, de qualquer escola pública (munici-
pal ou estadual) de qualquer cidade do país poderá 
se inscrever para participar do Projeto. 

Estamos muito felizes com esse novo e gigante 
desafio que teremos pela frente. E novamente 
queremos agradecer a vocês, que fizeram o 
Projeto acontecer até hoje, nos permitindo alcan-
çar cada vez voos mais longos. E para mostrar ain-
da mais o nosso agradecimento, todos os profes-
sores que participaram ativamente do Projeto 
neste ano, terão prioridade na inscrição do Ler e 
Pensar de 2020. Um belo presente, não?!  

Mas, calma. Ano que vem a gente volta contan-
do mais sobre essas novidades e sobre como fare-
mos tudo isso. Por agora queremos desejar um 
excelente Natal e um ótimo Ano Novo. Que 2020 
possamos estar juntos novamente, com um Ler 
e Pensar ainda melhor para todos vocês. 

Boa leitura!
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Ler e Pensar

20 anos e 20 (e 1) professores premiados 
Isso mesmo! Dois mil e dezenove foi um ano de 

festa no Ler e Pensar (LeP). Isso porque o Projeto 
completou 20 anos de existência. E para festejar 
esse grande momento, diversas atividades foram 
realizadas durante o ano para reconhecer e pre-

CONFIRA OS PROFESSORES VENCEDORES: 

miar os professores mais engajados. 
Na primeira etapa do LeP (de maio a setembro), 

seriam 10 professores premiados, sendo dois por 
mês e ninguém poderia ganhar a premiação por 
mais de uma vez. Porém, tivemos um empate no 

mês de junho, o que nos deixou com 11 vence-
dores no total. Além deles, todos que partici-
param e estavam dentro das regras, acumula-
ram pontos para a segunda etapa do Projeto 
(setembro e outubro). 

JUNHO 

AGOSTO SETEMBRO 

MISSÃO LEITURA: 
ESPECIAL 20 ANOS

Já na segunda etapa do Projeto, o 
Missão Leitura: Especial 20 anos, os 

professores foram convidados a realizar 
diversas atividades relacionadas às 10 

Competências da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Nessa fase, a pontuação 

acumulada no primeiro momento era 
considerada e todos os professores podiam 

voltar a concorrer. 
Foram cinco missões fixas e três surpresas, 

entre setembro e outubro, que também deram 
pontos aos professores participantes. Ao final, os 10 

que conquistaram a maior pontuaram foram para 
uma votação popular, que decidiu a classificação. 

E a votação foi tão surpreendente que tivemos 
nada menos do que 477.535 mil votos!

Quer conhecer as 10 práticas 
vencedoras e o que elas ganharam? É só 

acompanhar nas próximas páginas. 

1º lugar: 
Rosana O. Dos 
Santos / Prêmio: 
R$100 em vale 
compras na 
Livraria Saraiva

MAIO

2º lugar: 
Rosane Temp 
Mayer / Prêmio: 
R$50 em vale 
compras na 
Livraria Saraiva

1º lugar: 
Amanda dos 
Santos / 
Prêmio: 
R$200 em 
vale compras 
na Livraria 
Saraiva

2º lugar: 
Jackson Vieira 
Machado / 
Prêmio: R$150 
em vale 
compras na 
Livraria 
Saraiva

1º lugar: 
Luciane 
Schroder / 
Prêmio: 
R$200 em 
vale compras 
na Livraria 
Saraiva

JULHO 

1º lugar: 
Vera B. H. 
Pagnussati / 
Prêmio: R$300 em 
vale compras na 
Livraria Saraiva

2º lugar: 
Marta Richciki 
Carmargo / Prêmio: 
R$250 em vale com-
pras na Livraria 
Saraiva

1º lugar: Simone 
Nogueira de Lima / 
Prêmio: R$400 em 
vale compras na 
Livraria Saraiva

2º lugar: Micheli 
Soares Panzarini / 
Prêmio: R$350 em 
vale compras na 
Livraria Saraiva

1º lugar: 
Talita Nascimento e 
Maira Paupitz Vasselai 
/ Prêmio: R$500 em 
vale compras na 
Livraria Saraiva

2º lugar:
Taísa Valentin Silva e 
Jaqueline Alves / 
Prêmio: R$450 em 
vale compras na 
Livraria Saraiva
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Ler e Pensar

Conheça a grande prática vencedora de 2019

Uma das missões propostas pelo Ler e 
Pensar previa a realização de uma ativida-
de, em parceria com uma organização 
social, visando resolver algum problema 
enfrentado pela comunidade, com o objetivo 
de trabalhar com as Competências Gerais 
número 2 e 10 da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), a principal diretriz do 
Ensino Básico na Educação Brasileira.

Foi então que a professora Denise Lou 
renço Schenoveber da Silva, do Centro de 
Educação Integral Ulysses Silveira Guima -
rães, de Curitiba, pediu que os estudantes 
prestassem atenção na comunidade e identi-
ficassem um problema que pudesse ser tra-
balhado por eles. Após o levantamento, eles 
chegaram à conclusão de que havia um 
grande número de animais abandonados 
pelas ruas do bairro e, foi por isso, que esco-
lheram esse problema para trabalhar.

Envolvendo muitos professores e utili-
zando a matéria “Curitiba recebe 30 denún-
cias por dia de maus-tratos a animais”, publi-
cada pela Gazeta do Povo, foram desenvolvi-
das atividades, que foram além dos muros da 
escola. Com a professora Ligiane Porto, de 
Literatura, os alunos produziram poemas 
sobre o tema para compor um mural. Com a 
professora Adriana Serafim, de Ciência e 
Tecnologias, criaram cartazes, que foram 
expostos na entrada da escola, para atingir 
os familiares e depois trazidos para os corre-
dores, buscando impactar ainda mais os 
outros alunos da instituição.

Juntamente com a inspetora, outros pro-
fessores e representantes da Guarda Muni -
cipal, as crianças realizaram ainda uma 

caminhada pelo bairro, com o objetivo de informar 
e conversar com outros moradores da região. 
Além disso, as famílias também receberam mate-
riais produzidos e impressos na escola, com orien-
tações mais detalhados sobre os cuidados que 
deveriam adotar com os animais de estimação.

Com o professor Everaldo Costa, de Língua 
Portuguesa, as crianças ainda puderam aprender 
se divertindo, pois, o docente gamificou as aulas e 
transformou o conteúdo todo em um grande jogo, 
utilizando até mesmo uma roleta produzida com o 
kit de robótica educacional Ludobot, com a assis-
tência da professora Denise.

Em outra etapa do projeto, os alunos trabalha-
ram com três Instituições sociais: a OSC Salva 
Bicho, o Projeto Bicho nas Escolas e o Clube de 
Aventureiros Nova Jerusalém Kids. Com a Salva 
Bicho e o Projeto Bicho nas Escolas, as crianças 
participaram de palestras, proferidas pelos res-
ponsáveis de todas as organizações e com as ilus-
tres presenças de animais resgatados. As crian-
ças ainda produziram podcasts de entrevistas 
com as organizações e todas as ações foram divul-
gadas na página da escola, no Facebook.

Depois disso, as crianças, sob orientação das 
professoras Denise e suas colegas, professoras 
Keuly da Silva e Marli Schwanka, elaboraram um 
mural, onde deveriam trazer fotos junto com seus 
pets para a exposição. Também colaboraram com as 
fotos outros professores e funcionários da escola.

Foi então que as turmas e professores decidi-
ram promover uma campanha de arrecadação de 
ração para ser doada para uma das organizações 
que vinha participando das atividades e destinada a 
protetores independentes, além de uma das vizi-
nhas da escola, que também recolhe animais aban-
donados. O Clube de Aventureiros Nova Jerusalém 

Kids, também foi convidado a participar da campa-
nha e todos aqueles que colaboraram, tanto tra-
zendo as fotos, quanto doando pacotes de ração, 
receberam um brinde, oferecido pela diretora da 
Escola e participaram do sorteio de um prêmio.

A campanha foi um verdadeiro sucesso! Foram 
arrecadados mais de 140kg de ração, beneficiando 
centenas de animais resgatados e apoiando a ini-
ciativa de dezenas de protetores. Segundo Denise, 
as crianças ficaram tão empolgadas que não que-
riam parar por aí. “Os alunos ficaram muito sensi-
bilizados quanto ao tema e alguns inclusive sugeri-
ram mais ação, como uma feira de adoção”, contou.  

Segundo ela, não foram só os animais que saí-
ram ganhando, mas famílias e comunidades tam-
bém foram beneficiadas, afinal, além do acesso a 
toda informação levada pelos estudantes, pude-
ram participar ativamente da campanha. Além 
disso, temos certeza que a cidade toda ganha, pois 
crianças que refletem sobre a realidade em que 
vivem hoje, se tornam adultos que agem sobre os 
problemas amanhã. “A atividade contribuiu gran-
demente para que os estudantes participassem 
individual e coletivamente de ações solidárias e de 
reflexão, as quais incentivaram a autonomia, a 
responsabilidade, a determinação, a resiliência e 
a tomada de decisões baseadas em princípios éti-
cos, inclusivos e solidários”, ressaltou Denise.

A professora 
Denise conquistou 131.668 
votos e garantiu o primeiro 

lugar do Ler e Pensa 2019, levando 
para casa um notebook + 

smartphone Positivo Quantum V com 
Projetor embutido + Kit LeP + uma 

experiência para a turma de alunos, 
que foi uma tarde com oficinas de 
robótica ministrada pela turma 

do Discovery Talents 
Education.

1º lugar • Denise Lou  renço 
Schenoveber da Silva
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2º lugar • Delair 
Calixto dos Santos

Na Escola Municipal Paulo Freire, 
em Curitiba, os alunos matriculados 
na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), tiveram a 
oportunidade de trabalhar a empatia 
como solução para problemas que 
afetam a população. A professora 
Delair Calixto dos Santos e suas tur-
mas elencaram os principais desa-
fios enfrentados na região onde 
viviam: saúde e desemprego.

Buscando aprofundar o assunto, a 
professora levou para discussão da 
turma a matéria intitulada “Curitiba 
aprova gestão terceirizada para mais 
3 Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA)”, publicada na Gazeta do Povo. A 
turma leu e discutiu o assunto, bus-
cando entender melhor os impactos 
da ação e então selecionou alguns dos 
problemas encontrados ao frequentar 
as UPA’s. A falta de estrutura foi cita-
da, mas a maior reclamação foi com 
relação ao atendimento, pois segundo 
os alunos, as horas de espera se tor-
nam piores quando são tratados com 
falta de empatia pelos funcionários.

Porém, a professora sugeriu que 
os estudantes também enxergas-
sem o problema pelo ponto de vista 
dos funcionários. “Tentamos pensar 
do lado das profissionais que aten-
dem tantas pessoas em seu local de 
trabalho e como muitas vezes tam-
bém são tratados com grosseria 
pela população”, explicou.  A partir 
dessa nova perspectiva, a professo-
ra entrou em contato com a organi-
zação Médicos de Rua, que foi até a 
Escola, acompanhada de uma enfer-
meira, que atua na Unidade de Saúde 
conversar com os alunos. 

Durante a palestra, mais um fator 

3º lugar • Rosane 
Temp Mayer

Em Palmeira, no Colégio Estadual 
São Judas Tadeu, a turma do 2º ano 
do Ensino Médio, sob orientação da 
professora Rosane Temp Mayer, 
escolheu o voluntariado como solu-
ção para um problema mapeado na 
comunidade. Depois de uma chuva de 
ideias, os alunos perceberam a 
necessidade de se envolver com as 
crianças e adolescentes assistidos 
pela Associação Menonita Cristã 
(AMB) e compartilhar com eles suas 
próprias experiências, além de levar 
carinho e diversão para os pequenos.

A partir dessa ideia, os alunos se 
organizaram e lançaram uma cam-
panha para arrecadar doces e brin-
quedos a serem doados para as 
crianças, fazendo o natal chegar 
mais cedo na Instituição. Para os 
adolescentes, que também são 
atendidos na entidade, planejaram 
um momento de conversa, levando 
esperança e motivação.

Chegado o grande dia, os estudan-
tes e a Professora foram até a entida-
de. No período da manhã, as crianças 
atendidas pela AMB, puderam partici-
par de várias brincadeiras, planejadas 
pelos próprios alunos, além disso, 
ficaram muito felizes com os presen-
tes recebidos e aproveitaram os doces 
arrecadados. No período da tarde, foi 
a vez dos adolescentes. A turma do 2º 
ano preparou um momento emocio-
nante para compartilhar suas expe-
riências e ouvir também os relatos 

chamou a atenção da turma toda: a 
necessidade da doação de roupas 
masculinas para serem oferecidas 
aos moradores atendidos pela 
Organização da Sociedade Civil 
(OSC). A partir disso, os estudantes 
traçaram duas ações, como solução 
para esses problemas: a arrecada-
ção de roupas e calçados masculinos 
para serem doados à OSC e a organi-
zação de uma homenagem aos fun-
cionários da Unidade de Saúde do 
bairro, em parceria com outros pro-
fessores e estudantes da escola.

As duas propostas foram um 
sucesso! Segundo Delair, foram arre-
cadas mais de 200 peças de roupas 
masculinas, e buscando agregar ain-
da mais à ação, os estudantes escre-
veram bilhetes com frases de carinho 
e motivação para serem colocadas 
dentro dos bolsos das peças. Quanto 
à homenagem, ela aconteceu dentro 
da Unidade de Saúde, no primeiro dia 
de novembro, e emocionou todos os 
funcionários, que chegaram a relatar 
que mesmo com muitos anos dedica-
dos e a esse trabalho, nunca haviam 
participado de um momento tão lindo.

vindos dos outros adolescentes, 
fazendo transparecer o respeito, a 
superação e a empatia.

Falando nisso, empatia foi a habili-
dade mais desenvolvida pela turma. A 
estudante Flávia deixou claro o quan-
to se preocupar com o outro, enten-
der a sua dor e buscar ajudar pode ser 
transformador. As alunas Olivia e 
Paloma contam que após essa expe-
riência puderam perceber a realidade 
do outro e como ajudar lhes fez bem. 
Olivia disse ainda que ficou impactada 
com a resposta, durante a manhã. 
“Uma criancinha falou que o maior 
sonho dela era crescer e ser feliz, 
porque ela não era feliz [...] isso me 
marcou bastante”, contou. E essa 
experiência foi apenas o início para 
Olivia, que afirmou não ver a hora de 
poder ser voluntária outras vezes, 
nesse e em outros projetos, que 
beneficiem cada vez mais pessoas. 

A professora 
Delair Calixto dos 

Santos conquistou 
122.672 votos e ficou com o 

segundo lugar do Ler e 
Pensar 2019, ganhando 
Smartphone Positivo 

Quantum V com Projetor 
embutido + Kindle + Kit 

LeP.

A professora 
Rosane Temp 

Mayer conquistou 
69.954 votos e ficou com o 

terceiro lugar na 
competição, ganhando um 

Smartphone Positivo 
Quantum V com 

Projetor embutido 
+ Kit LeP. 
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Ler e Pensar

O problema da habitação precá-
ria foi o escolhido pela professora 
Geruza Canton Fonseca Silva e os 
estudantes da Escola Municipal 
Pilarzinho, de Curitiba, para traba-
lharem no Missão Leitura. Ao ques-
tionar sobre qual seria o problema a 
resolver na comunidade, a docente 
ficou espantada com as respostas 
que surgiram. “Pude perceber o 
quanto os estudantes têm a percep-
ção da realidade e como os seus 
apontamentos foram coerentes com 
a situação local [...] Falta de rede de 
esgoto, sinalização de trânsito, cal-
çadas, árvores e excesso de lixo, 
foram as [respostas] mais aponta-
das. Pichações, som alto e excesso 
de barulho causado por motos, tam-
bém incomodam os estudantes”, 
contou ela. 

Foi a partir dessa conversa que a 
turma realizou pesquisas na Gazeta 
do Povo e encontrou várias matérias 
que traziam a realidade da região. A 
escolhida foi “Risco de desabamento 
preocupa moradores do bairro 
Pilarzinho”. A partir dessa discussão 
e do texto lido, Geruza buscou a cola-
boração da COHAB. Os agentes leva-
ram as crianças para um trabalho de 
reconhecimento do local, onde foram 
feitas as melhorias, e os estudantes 
tiveram a oportunidade de relembrar 
como eram esses espaços e o que já 
está sendo transformado. 

A solução encontrada pela turma, 
com ajuda da técnica ambiental 
Gabriela Ono, foi o plantio de árvores. 
Segundo Gabriela, devem ser planta-
das 1.400 mudas de árvores nativas 
em um espaço de aproximadamente 
13 mil m² até o fim das obras, e os alu-
nos tiveram a oportunidade de cola-
borar com esse feito e colocar a mão 
na massa, ou melhor, na terra.

A organização Missão Caleb tam-
bém foi chamada para contribuir. O 
envolvimento da comunidade tam-

4º lugar • 
Geruza Canton 
Fonseca Silva

bém foi notável. “Na semana em 
que estávamos fazendo o plantio 
das árvores e a limpeza das calça-
das, os moradores se ofereceram 
para ajudar”, relatou a professora 
que ainda afirmou que as famílias 
de alguns estudantes participaram 
dos momentos de plantio e os vizi-
nhos foram até buscar ferramentas 
mais adequadas para colaborar.

Com certeza, será gratificante 
para todos os alunos ver as árvores 
que plantaram crescerem junto a 
eles, principalmente no entorno da 
Escola, e fazendo desse um lugar 
mais agradável. Como disse Au  gus-
 to Cury, “todos querem o perfume 
das flores, mas poucos sujam as 
suas mãos para cultivá-las”. Po  de -
mos dizer que a professora Geruza 
e todos da Escola Municipal Pilar -
zinho, poderão ter muito orgulho da 
sombra e do ar fresco que ajudaram 
a cultivar na sua comunidade.

5º lugar •
Amanda 
Fernanda 
Lourenço dos 
Santos

Em Palmeira, a professora Amanda 
Fernanda Lourenço dos Santos, da 
Escola Municipal Professor Eurides 
Teixeira de Oliveira, perguntou aos seus 
alunos quais eram os maiores proble-
mas enfrentados por eles e pela comu-
nidade. As crianças, que ainda estavam 
impactadas com as ações realizadas 
durante a campanha do Setembro 
Amarelo, na escola e na comunidade, 
levantaram a preocupação com o fato 
de as crianças também serem afetadas 
por problemas de saúde mental, como a 
depressão, além disso, citaram a falta 
de lazer e o isolamento e a frase “as 
crianças não brincam mais na rua” aca-
bou sendo o resumo da discussão.

Pensando nisso, a turminha iniciou 
um trabalho de pesquisas no jornal 
Gazeta do Povo e duas matérias “Curitiba 
ganha três ruas de lazer neste fim de 
semana” e “Curitiba passa a ter 12 ‘Ruas 
do Lazer’”, inspiraram alunos e professo-
ra a irem ainda mais além. Questionados 
sobre o porquê não poderiam brincar na 
rua, as seguintes respostas surgiram: 
falta segurança, os pais não autorizam, 
tem muitos carros e ainda houve os que 
alegaram não conhecer os vizinhos. Cada 
situação foi tratada como um problema e 
para cada um, foram sugeridas soluções. 
Quanto ao trânsito, os alunos levantaram 
duas possibilidades: brincar em uma pra-
ça ou, como o exemplo das matérias, 
fechar uma rua. 

A empolgação de pensar em fechar 
uma rua para brincar foi tão grande, 
que logo definiram que uma não basta-
ria, pois todos os alunos, de diferentes 
bairros, deveriam ser contemplados. A 
docente então se informou e enviou um 
oficio ao Departamento de Trânsito da 
Prefeitura Municipal, pedindo autoriza-
ção para o fechamento das vias.

Pensando na segurança e no confor-
to dos alunos, era hora de pedir a cola-
boração das Unidades de Saúde, para 
que as brincadeiras realizadas fossem 

próximas às Unidades e as crianças 
pudessem utilizar os banheiros. 
Além disso, a Associação Menonita 
Beneficiente (AMB), também foi 
envolvida na ação. Além de poder 
participar com seus beneficiários, os 
funcionários poderiam ajudar a 
garantir a segurança de todos.

Sobre a autorização dos pais, um 
bilhete explicativo foi enviado para 
casa, mas as crianças também cria-
ram vídeos, convidando as outras 
crianças do bairro para participar, e 
assim, ter a oportunidade de conhe-
cer a vizinhança. O projeto ganhou 
um nome bastante sugestivo: “Bora 
brincar lá fora?”. Além dos convites 
em forma de vídeo, que foram divul-
gados em redes sociais, os estudan-
tes também tinham liberdade para 
convidar amigos ou familiares para 
estarem presentes.

Um roteiro, passando por seis 
bairros do município, foi elaborado e 
divulgado para a população e durante 
a segunda quinzena do mês de outu-
bro, dezenas de crianças puderam 
desfrutar dos momentos de brincadei-
ra e se apropriar do espaço público, da 
forma como tem direito. Por fim, como 
gesto de agradecimento e solidarieda-
de, os alunos visitaram a AMB e entre-
garam os brinquedos arrecadados às 
crianças atendidas pela Instituição.

Geruza 
Canton Fonseca 

Silva teve 44.750 votos e 
conquistou o quarto lugar 

do Ler e Pensar 2019, 
ganhando Kindle + R$ 

600,00 em vale-presente 
na Livraria Saraiva.

A professora 
Amanda Fernanda 

Lourenço dos Santos teve 
38.329 votos e ficou com o 

quinto lugar na premiação do 
Ler e Pensar 2019, 

conquistando um Kindle + 
R$ 500,00 em vale-
presente na Livraria 

Saraiva. 
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8º lugar • Micheli Bárbara 
Soares Panzarini 

6º lugar • Taísa 
Valentim Silva

7º lugar • Fabiane 
Gomes Canestraro 

9º lugar • Vera Beatriz Hoff Pagnussati 10º lugar • Laura do Nascimento Amorim 

Um dos trabalhos da profes-
sora Taísa Valentim Silva, do 
Colégio Estadual Ivan Fer -
reira do Amaral Filho, de 
Campina Grande do 
Sul foi em relação a 
saúde emocional. 
Após ler uma maté-
ria que falava sobre 
o tema na Gazeta do 
Povo, a professora 
en  tendeu junto com a 
turma de 3º ano do Ensino 
Médio que este era um grande problema, pois 
dentro do colégio muitos jovens estavam entran-
do em depressão. Então, Taísa propôs que os alu-
nos visitassem uma Organização da Sociedade 
Civial (OSC) que ajuda crianças, jovens e adultos a 
saírem da depressão por meio do artesanato. 
Além da visita, os estudantes ficaram tão entu-
siasmados, que organizaram uma arrecadação 
de fios, lãs, agulhas e outros materiais de artesa-
nato e destinaram para a OSC Lucianas e Marias. 
“A acolhida foi maravilhosa”, contou a professora 
que ainda disse que “todos amaram e saíram 
super motivados querendo retornar com mais 
doações, sabendo que podemos ajudar aos outros 
sem olhar a quem”.

O assunto animais abandona-
dos também foi o tema escolhido 
pela professora Fabiane Gomes 
Canestraro e os alunos do 1º 
ano do Ensino Funda -
men  tal I, da Escola 
Municipal Augusto 
Staben, de Cam  pina 
Grande do Sul. Depois 
de discutir sobre o 
assunto, baseado em 
informações de matéria 
da Gazeta do Povo, a profes-
sora convidou uma veterinária para falar com os 
pequenos sobre os cuidados que devemos ter com 
os animais e como fazer para não ter tantos animais 
nas ruas. As crianças também organizaram uma 
arrecadação de ração com a comunidade e tudo 
que foi arrecadado foi doado a Organização Patas e 
Garras. “Tenho certeza que meus alunos aprende-
ram muito, pois puderam ver e sentir como é ajudar 
o próximo e poder colaborar com um gesto incrível. 
Não só eles, mas a comunidade que colaborou mui-
to com a doação das rações. Os pais também me 
parabenizaram pelo bonito gesto que eu estava 
fazendo com que seus filhos participassem. E eles 
também se sentiram importantes de terem ajudado 
com esse gesto de doação”, destacou a professora. 

O tema mobilidade urbana acompanhou todo 
o ano de 2019 da professora Micheli Panzarini e 
dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental 
I da Escola Municipal Sady Sousa, de Curitiba. 
Eles perceberam a necessidade de levar 
ao bairro uma ação social de conscienti-
zação acerca da mobilidade, então pen-
saram em trabalhar com o uso cons-
ciente da bicicleta na comunidade. No 
dia 25 de outubro o ciclista Fernando 
Rosenbauwn, da Cicloiguaçu, esteve na 
nossa escola para conversar com as 
crianças da importância da bicicleta na mobi-
lidade curitibana. Ele contou a história da bicicleta, o uso da roda 
nos períodos históricos e que há várias formas de andar de bicicleta 
em Curitiba: pelas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Já no dia 26 foi 
a vez de realizarem a “PEDALADA DE CONSCIENTIZAÇÃO”. Com 
auxílio da Guarda Municipal, pais, professores, estudantes  e 
pedestres iniciaram o passeio ciclístico pelo bairro, sendo conduzi-
dos pelo pessoal do Grupo PERSEGUE. As pessoas do bairro fica-
ram impactadas pelo movimento de bikes, pois nunca tinham visto 
algo assim. Muitos curiosos passavam pelo do grupo e pergunta-
vam o que estava acontecendo. “Ao final percebemos que é possível 
semear a mudança de pequenos hábitos em nosso bairro, come-
çando por uma simples bicicleta e o uso consciente dela. [...]Foi uma 
das imagens mais belas e emocionantes que vi , pois tinham desde 
pequenos até adultos envolvidos na conscientização do bairro sobre 
uma mobilidade segura”, relembrou Micheli. 

Após uma chuva de ideias dos 
estudantes do 2º EM do Colégio 
Estadual Eron Domingues, de 
Marechal Cândido Rondon, eles e a 
professora Vera Beatriz escolhe-
ram o tema drogas lícitas e 
ilícitas e a organização 
social Caminho da Vida 
para desenvolver o tra-
balho do Missão Leitura. 
E além de conhecer 
mais sobre o tema, os 
estudantes se sensibiliza-
ram com a OSC, que teve 
seu telhado e forro danificamos 
por conta de uma chuva na cidade, e 
então resolveram fazer uma campanha 
de arrecadação de fundos para a 
Instituição. Dentre as estratégias esco-
lhidas estava a campanha de doação de 
R$1 por todos do Colégio e a divulgação 

A professora Laura do Nascimento Amorim, da Escola Municipal Dr. 
Aníbal Ribeiro Filho, de Paranaguá, não podia ter escolhido outro assun-
to para trabalhar com os estudantes dos 3º, 4º, 5º anos do Ensino 
Fundamental I: o lixo jogado nas praias do Paraná. Após trabalhar com 
uma matéria da Gazeta , ela e os alunos ficaram sabendo que de 
20/12/18 até 01/01/2019, foi retirado em média de 13,3 toneladas de 
lixo/dia nas praias do Estado. Por isso, primeiro foi debatido 
sobre a importância de conscientizar a pessoas para evitar 
que isso aconteça. Além das discussões em sala, os estudan-
tes ainda participaram do Dia Mundial da Limpeza, ajudando 
a Organização Parceiros de Mar na retirada de lixo das areias 
paranaenses. “Os voluntários da OSC ficaram inspirados ao 
verem as crianças tão envolvidas com o projeto. E os alunos 
estão mais informados e sabem que podem ser agentes transfor-
madores, iniciando cada um em sua casa”, afirmou a professora.

em uma rádio local, além das 
mídias sociais e grupos de 
whatsapp da Escola. Segundo 
a professora, a prática trouxe 
muitos ganhos. “Para os alu-
nos, o conhecimento de uma 

realidade, próxima deles, que 
muitos desconheciam. O envol-
vimento dos mesmos em uma 
Campanha em que eles tive-
ram que sair e usar de argu-
mentos para persuadir os 

demais, sobre a importância de 
serem empáticos, e cooperar. 

Além de conhecer mais sobre os 
malefícios das drogas e a dificuldade dos 
dependentes químicos e de álcool para sair 
do vício. [...] Para a Comunidade escolar e 
fora dela, a oportunidade de colaborar e 
conhecer aspectos da Instituição que mui-
tos desconheciam, e fazer a diferença.”

Taísa 
Valentim Silva 

teve 29.444 e ficou 
com a sexta colocação 
na premiação do LeP 

2019, levando pra casa 
R$700,00 em vale-pre-

sente na Livraria 
Saraiva.

Vera Beatriz 
Hoff Pagnussati 

conquistou 8.093 
votos, a nona colocação 

e R$ 550,00 em vale-
presente na Livraria 

Saraiva. 

Laura do 
Nascimento 

Amorim teve 2.281 
votos e ficou com a 

décima colocação do LeP 
2019, ganhando R$ 500,00 

em vale-presente na 
Livraria Saraiva.

Fabiane 
Gomes 

Canestraro ganhou 
17.758 votos, o sétimo 
lugar e R$650,00 em 

vale-presente na 
Livraria 
Saraiva.

Micheli 
Panzarini ganhou 

12.586, o oitavo lugar 
na premiação e R$ 

600,00 em vale-
presente na Livraria 

Saraiva.

Quer conhecer a prática das professoras em detalhe? Acompanhe a 
Coluna do Ler e Pensar da Gazeta do Povo, que em janeiro contaremos 
um pouco mais dos trabalhos que ficaram de 6º a 10º lugar. 
www.gazetadopovo.com.br/lerepensar/
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