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QUANDO A ESCOLA PROGRIDE, TUDO PROGRIDE.
A frase é do reformador Martin Luther que, além de suas teses, que levaram à reforma da 
igreja, durante o período conhecido como Reforma Luterana, também tinha uma paixão 
pela educação.

Lutero nasceu em 1483, em Eisleben, no norte da Alemanha. Seus pais queriam que ele 
fosse advogado, estudos que até iniciou. Mas, em um determinado momento, sentiu-se 
atraído pelos estudos da teologia e, por conta própria, procurou o Mosteiro Agostiniano, 
em Erfurt. 

Aos 25 anos de idade, foi para a Universidade de Wittenberg, onde se formou em Estudos 
Bíblicos.

Em uma viagem até Roma, para discutir questões teológicas, escandalizou-se com os 
costumes mundanos do clero. Ao voltar, iniciou como professor e pregador, sob a proteção 
do Príncipe Frederico, O Sábio. 

Em 1517, Lutero publicou sua 95 teses, que insurgiam principalmente contra a venda de 
indulgências pela igreja, uma espécie de passe para o céu, de acordo com o pagamento de 
valores para a igreja católica.

A publicação das 95 teses causou notoriedade à Lutero e 
chamou a atenção das autoridades. Em seguida, a tensão com o 
clero só aumentou. Em 1521, o Papa Leão X publicou a 
excomunhão de Lutero. No mesmo ano, Lutero reafirmou suas 
convicções perante os governantes alemães, na Dieta de 
Worms.

Proscrito, Lutero permaneceu escondido por um ano em um 
castelo, sob a proteção de amigos. Aos poucos, Lutero retomou 
a vida religiosa em Wittenberg. Em 1525, casou-se com uma ex-
freira Katherina Von Bora. Morreu em 1546, durante uma visita 
à sua cidade natal.

Quanto à educação, o protestantismo, especialmente com as 
contribuições de Lutero, levou a uma mudança no sistema de 
ensino alemão, com a criação de uma escola pública, voltada ao 
saber útil e que nasceu do projeto educacional de Lutero.

Lutero argumentava que "o dinheiro investido em educação 
seria muito menor que o gasto com armas e traria benefícios 
mais profundos".

Pensando nos dias de hoje, o que vemos na educação é um 
descalabro. Escolas sucateadas, violência e bullying em sala de 
aula e professores mal remunerados. 

Obviamente, há instituições em que esta realidade não se 
faz presente, em especial quando se trata das instituições 
privadas. No entanto, são instituições acessíveis por uma 
camada limitada da população.

De alguma forma, os próprios professores são responsáveis 
por este cenário.

Nunca gostei daquelas mensagens que se encontram em 
banners nas redes sociais ou até em camisetas vestidas 
pelos próprios professores, onde diz: ‘’Não me sequestrem, 
sou professor.".

São os professores que diminuem a si mesmo, com 
chamadas do tipo "professor é explorado", "meu salário é 
muito baixo", etc.

Ora, não esperem que a sociedade vá atender a este 
chamado. Se fosse assim, o clamor dos professores com 
estes gritos de socorro já teriam sido ouvidos há muitos 
anos, pois este é o tempo que tenho ouvido isto.

Sim, os direitos são conquistados ao custo de muita luta e 
também os direitos dos professores foram conquistados 
durante todos estes anos, com muita mobilização, 
discussão, debates e luta.

Continua...



Mas é momento de parar com este discurso de "tenham pena 
de nós"! O que vai fazer a diferença para a sociedade não é o 
discurso de pena, mas a valorização da especialização dos 
profissionais.

O discurso de "tenham pena de nós" é discurso de liquidação. E, 
em uma liquidação, o que se oferece é o que sobra. Professor 
não pode ter este sentimento, de ser peça de liquidação. 
Professor precisa ser artigo requisitado. Professor não é 
produto de loja de departamentos. Professor é produto de 
alfaiataria. Na loja de departamentos, você encontra produtos 
comuns, mas na alfaiataria só tem "alta costura".

Ao invés do discurso de coitadismo, nas esquinas democráticas, 
que não sensibilizam mais a sociedade, urge que as classes de 
professores se organizem para colocar lideranças nos 
parlamentos, que falem a voz dos professores, a voz da escola, a 
voz da educação.

Enquanto os professores ficarem nas esquinas, com um 
discurso de coitadismo, as armas correrão soltas pelas 
favelas e bairros, deixando rastros de sangue e violência. 

Professores, voltem para a sala de aula, preparem seus 
alunos para serem líderes e seres pensantes e com 
autonomia e organizem-se para colocar verdadeiras 
lideranças nos parlamentos, aqueles que pensarão em 
educação como um todo, em orçamentos adequados, em 
distribuição de recursos para as escolas, deixando de lado 
aqueles que estão lá apenas para defender uma classe.

Só assim, teremos uma educação à altura do que 
merecemos. Nem mais, nem menos, mas o que é correto e 
digno.

Prof. Uwe Roberto Strauss

EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento

www.educadorpontocom.com.br

JUSTIÇA SUSPENDE DEMISSÃO EM UNIVERSIDADE

No dia 12 de Março, a Juíza da 8ª Vara do Trabalho de São 
Bernardo do Campo determinou a reintegração, no prazo de 15 
dias, dos professores demitidos pela Universidade Metodista 
de São Paulo, no ABC Paulista.
A decisão é fruto da Ação Civil Pública protocolada pelo 
Sindicato dos Professores de Santo André, de São Bernardo do 
Campo e São Caetano do Sul (SINPRO-ABC).
As demissões dos professores haviam ocorrido em dezembro 
do ano passado. De acordo com o sindicato, foram dispensados 
83 empregados, sendo que 54 são docentes universitários e 15 
são professores do colégio.
A decisão determina, ainda, que a instituição deve pagar os 
salários vencidos, além das férias, do 13º Salário e do FGTS. Em 
caso de descumprimento, será atribuída multa diária de            
R$ 1.000,00 por trabalhador.
A justificativa da Juíza, no despacho, é de que a demissão 
coletiva gera prejuízo não somente aos empregados e aos 
alunos, mas causa também ‘’impacto social’’.
Segundo a magistrada:

A demissão coletiva, como praticada, no esteio de uma 
instituição de ensino de alta relevância social, com 
anos no mercado e com notório reconhecimento 
público na atuação de formação de especialistas, 
mestres e doutores; além de gerar prejuízo direto aos 
empregados dispensados e aos alunos (inclusive com 
monitoria e pesquisas em andamento), causa também 
impacto social na medida em que gera efeitos aos 
estudos e pesquisas avançados – graças à dedicação 
de profissionais com alta qualificação e experiência – 
ora dispensados maciçamente".

A Juíza ainda completa em seu despacho:

"Há reflexos também na arrecadação de impostos 
em razão da diminuição de renda e do consumo. O 
nefasto problema se alastra em uma cadeia de 
embate atingindo a sociedade como um todo".

Ao menos 50 professores da Universidade Metodista de São 
Paulo foram demitidos após uma mudança na direção da 
instituição, segundo o Sindicato dos Professores do ABC 
(Sinpro ABC). 
Parte dos docentes alegou que as demissões eram uma 
retaliação contra uma ação judicial coletiva. Os professores 
haviam entrado com o processo porque, desde 2015, 
estariam recebendo salários atrasados e não têm o fundo 
de garantia depositado.
A maior parte das demissões ocorreu nos cursos da Escola 
de Comunicação, Educação e Humanidades. Muitos 
atuavam em cursos de pós-graduação, o que preocupa 
estudantes e funcionários, que temem pela continuidade 
de pesquisas. 
Alunos e ex-alunos usaram as redes sociais para lamentar as 
demissões e manifestar apoio aos professores. Eles também 
chegaram a protestar contra a demissão coletiva.

Fonte: www.gazetadopovo.com.br
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ENEM 2018 
TEM NOVIDADES
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No último dia 21 de Março de 2018, o MEC publicou no Diário 
Oficial o Edital do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.

As principais alterações no ENEM são:

1) MAIS TEMPO DE PROVA: Neste ano, os candidatos terão 30 
minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne as 
questões de Ciências da Natureza e Matemática. 

O tempo previsto é de 5 horas, mas nos segundo dia, os 
estudantes terão 5 horas e 30 minutos, o que vinha sendo um 
clamor da maioria dos estudantes, segundo o Ministro da 
Educação Mendonça Filho.

2) EXAME EM DOIS DOMINGOS: O ENEM vem sendo realizado 
há 20 anos e permanecerá usando dois domingos para a 
realização das provas. O primeiro domingo será o dia 04 de 
Novembro  e  o  segundo,  dia 11 de Novembro .
No primeiro domingo, acontecerão as provas de Linguagens, 
Ciências Humanas e Redação e, no segundo domingo, as provas 
de Ciências da Natureza e Matemática.

3) INSCRIÇÕES E ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO: As 
inscrições iniciam no dia 07 de Maio de 2018 e seguem até às 
23h59min do dia 18 de Maio de 2018.

O valor da inscrição foi mantido em R$ 82,00 e o pagamento 
deverá ser feito entre os dias 7 e 23 de Maio. A partir deste ano, 
a solicitação de isenção da Taxa de Inscrição deixa de ser feita 
durante a inscrição e passa a ser feita com antecedência, entre 
os dias 2 e 11 de Abril.

Poderão solicitar a isenção os estudantes que estejam 
cursando a última série do ensino médio neste ano, em escola 
da rede pública ou que tenham cursado todo o ensino médio 
em escola da rede pública como bolsista integral na rede 
privada e que tenha renda per capita até um salário mínimo e 
meio.

Também tem isenção o estudante que se declarar em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família 
de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal.

4) REMARCAÇÃO DA PROVA: O Edital do ENEM determina que 
o estudante que tiver problemas logísticos durante a aplicação 
da prova, poderá solicitar a reaplicação do exame em até cinco 
dias úteis após o último dia de aplicação. Os casos serão 
julgados individualmente pela Comissão de Demandas.

5) CERTIFICAÇÃO: Desde a edição do ano passado, o ENEM não 
serve mais para certificar o ensino médio, função que voltou a 
ser do ENCCEJA - Exame Nacional Para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos.

GOVERNO FEDERAL QUER LIBERAR ATÉ 
40% DA CARGA HORÁRIA DO ENSINO 

MÉDIO A DISTÂNCIA

O Jornal Folha de São Paulo noticiou, em meados de março, 
que teve acesso a um texto que está sendo discutido no CNE 
- Conselho Nacional de Educação, a partir da revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 
onde há menção sobre a liberação de 40% da carga horária a 
distância.

Para a EJA - Educação de Jovens e Adultos, esta liberação 
pode ser de 100% longe dos bancos escolares.

Esta possibilidade começou a ser ventilada, depois da 
reforma do Ensino Médio, aprovada em início de 2017, 
quando antes esta possibilidade era vedada.

A resolução que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio prevê essa regulamentação da carga 
horária.

Ainda é cedo para se posicionar sobre o tema, haja visto que 
a discussão recém iniciou no Conselho Nacional de 
Educação e qualquer regulamentação aprovada, deverá 
receber a discussão nos Conselhos Estaduais e nas próprias 
escolas.

Na verdade, o que se espera é que o aval para até 40% da 
carga horária a distância poderá abrir margem também para 
atender situações de falta de professores.
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A EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento, 
por intermédio da marca WERKSTATT StudioDesign também 
atua no Marketing Direto para escolas, mantenedores, 
pequenas empresas, profissionais liberais, associações, clubes 
e entidades religiosas.
Entre em contato e agende uma visita.
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MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
MENDONÇA FILHO ANUNCIA A 

SUSPENSÃO DA CRIAÇÃO DE 
CURSOS DE MEDICINA POR 5 ANOS

O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou nesta 
quinta-feira, dia 5 de Abril, a publicação de um decreto que 
suspende por cinco anos a criação de cursos de medicina no 
País. A decisão já havia sido comunicada em Novembro do ano 
passado e a expectativa era de que o Decreto fosse assinada já 
em dezembro.
O Ministro da Educação já havia afirmado que a expansão de 
forma desordenada dos postos de ensino tinha colocado em 
risco a qualidade e que, para aumento das escolas, era preciso 
haver infraestrutura e corpo docente com formação adequada.
A medida atende a uma reivindicação feita há tempos por 
entidades de classe. Associações se queixam do expressivo 
aumento das vagas de cursos de medicina, sobretudo depois da 
Lei dos Mais Médicos.

KINDERGARTEN, O MODELO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE FRÖBEL

Friedrich Wilhelm August Fröbel, criador do Jardim de Infância 
(Kindergarten), em 1840, na cidade de Bad Blankenburg, no 
leste da Alemanha, já dizia que devemos apresentar 02 objetos 
às crianças: uma bola e um cubo. Duas figuras geométricas 
relacionadas ao aprender brincando.

Fröbel dizia isto, porque, para ele, crianças precisam ser 
cultivadas e cuidadas como as flores em um jardim. Para Fröbel, 
o essencial para os pequenos é aprender sobre valores como 
justiça, responsabilidade e iniciativa por meio da vivência. 
Brinquedos, trabalhos manuais e contato com a natureza são os 
principais instrumentos para um aprendizado lúdico.

Crianças sentadas e professor de pé, com conteúdo transmitido 
e deveres de casa, praticamente não existem. A função do 
"Kindergarten" ou Jardim de Infância é ajudar a criança a 
desenvolver-se e aprender a se expressar.

Fröbel dizia que é preciso oferecer às crianças uma bola e um 
cubo, pois são duas figuras geométricas que representam o 
trabalho que deve ser desenvolvido com as crianças. A bola, por 
representar a brincadeira e o lado lúdico do aprendizado e o 
cubo, por representar a lógica e o desenvolvimento do 
raciocínio, sempre de forma lúdica.

O interessante é o que se percebe por aí, nas escolas de 
educação infantil, com tendência ao aprendizado de línguas 
e uma "preparação para o ensino fundamental". No Brasil, 
as crianças frequentam a educação infantil até os cinco anos 
de idade. Nesta idade, a criança deve aprender "brincando". 
O lúdico é a tônica desta faixa etária.

A criança deve exercitar encontrar respostas para os 
desafios que se colocam na sua frente. Não estar preparada 
para respostas prontas, mas construir suas respostas e 
enfrentar situações imprevistas.

Em geral, quando adultos, passamos a conviver em um 
mundo que vive usando a equação ganha/perde, ou seja: se 
você não ganha, perde. Isso se aplica em geral à maioria dos 
jogos e eventos esportivos, eleições, cara ou coroa, apostas, 
discussões e coisas do gênero.

Quando a gente brinca, porém, existe uma lógica diferente: 
a lógica do ganha/ganha. A grande diferença é que você não 
é castigado pelos erros, você aprende com eles. Assim, 
quando a gente ganha, ganha. Quando não ganha, não 
perde, a gente aprende.

As crianças conhecem muito bem esta lógica e sabem que 
brincando é uma ótima maneira de aprender.

Vejamos dois exemplos:

1) Observem as crianças que jogam bola de um para outro, 
fazem várias brincadeiras, se divertem com ela e, assim, 
melhoram o seu futebol;

2) Uma criança no computador. Elas experimentam e 
testam todas as possibilidades. Logo, logo viram 
especialistas no assunto. A criança não se importa com 
todos os "deveria" e  imposições.

Não é por menos que os antigos gregos já sabiam que a 
aprendizagem vem da brincadeira. A palavra utilizada por 
eles para educação (paidéia) é quase idêntica ao termo 
usado para brincar (paidia).

Talvez por isto que Platão, um conhecido filósofo grego, 
pensou: "Qual é, então, a maneira correta de viver? A vida 
deve ser vivida como uma brincadeira". 

Se você brincar, estará aprendendo e vivendo.

Prof. Uwe Roberto Strauss

EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento

www.educadorpontocom.com.br
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Desde Maio/2017, a EDUCADORPONTOCOM passou a ser 
EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento  e 
passa a atuar em diversas frentes, de acordo com as atividades 
econômicas cadastradas: edição de livros, cursos 
preparatórios, organização de feiras, congressos e exposições, 
edição de jornais não diários, atividades de ensino diversas, 
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 
edição de revistas, ensino de música e operação de marketing 
diretor.

Para professores e escolas, estamos preparados para diversas 
assessorias, especialmente na área de planejamento, a 
definição do marco referencial e aplicação de ferramentas de 
planejamento estratégico, assessoria na elaboração e revisão 
do Projeto Pedagógico da escola e assessoria na organização do 
currículo escolar.
Além das assessorias, temos material elaborado para os 
seguintes temas:
- Qualidade da imagem na instituição escolar;
- Currículo, habilidades e competências;
- Avaliação e mediação na aprendizagem;
- Processo de comunicação;
- O mundo informatizado e a educação
- Somo um TIME (???) - Que time somos?
- Professor - inquietações e paixões

Para pais e educadores, estamos preparados para trabalhar 
com os seguintes temas:
- Educar no mundo contemporâneo
- Disciplinas e limites na família e na escola
- Bullying Virtual e o uso responsável da internet
- Família e escola - resgate de valores

Para alunos e líderes de Grêmio Estudantil, há temas que 
podem ser desenvolvidos, tais como:
- Para que e como estudar?
- Bullying Virtual e o uso responsável da internet
- Liderança e motivação

O grande diferencial da EDUCADORPONTOCOM Capacitação e 
Desenvolvimento é a oferta de serviços em Operação de 
Marketing Direto, por intermédio da marca WERKSTATT 
STUDIODESIGN.

WERKSTATT STUDIODESIGN é um espaço criado para oferecer 
à pequenas escolas, comunidades religiosas, associações e 
pequenas empresas de comércio ou profissionais liberais, 
serviços no segmento de operação de marketing direto, sites de 
divulgação e mídia social.
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EDUCADORPONTOCOM 
Capacitação e Desenvolvimento
agora é microempresa individual

Marketing e publicidade são conceitos muito próximos e, ao 
mesmo tempo, têm particularidades próprias.
Muitos pensam que divulgar na televisão, em horário 
nobre, vai atrair matrículas para a sua escola ou clientes 
para o seu comércio. É uma alternativa de altíssimo custo e 
dificilmente o retorno repõe os gastos com esta 
publicidade. Há alternativas mais acessíveis.
A força de uma organização está estampada na sua marca. 
Se escola, ela deve expressar o seu projeto pedagógico. Se 
empresa, deve expressar qual o seu negócio. Não basta 
seguir tendências de mercado, o projeto da sua escola ou o 
negócio da sua empresa devem estar bem definidos.

Marcas que citam “tradição”, “qualidade”, “diferencial”, etc. 

parecem transmitir uma marca forte, mas é preciso fazer 

uma leitura do que o público alvo entende com estes 

termos. Dizer que uma escola tem tradição, não significa 

necessariamente atrair o público. Ao contrário, pode afastá-

lo. Dizer que uma empresa tem qualidade, gera uma 

responsabilidade muito grande.

É neste sentido que surgiu a EDUCADORPONTOCOM 

Capacitação e Desenvolvimento, com um braço para o 

desenvolvimento de materiais para divulgação, por 

intermédio da marca WERKSTATT STUDIODESIGN.

A WERKSTATT STUDIODESIGN surgiu a partir da experiência 

profissional com projetos desenvolvidos em artes gráficas e 

mídias sociais, em escolas e eventos voltados à educação e 

quer alcançar esta experiência também para comunidades 

religiosas e pequeno comércio.

Oferecemos um leque de alternativas para a criação de 

materiais de divulgação e desenvolvimento de homepages 

em uma plataforma leve e com custo acessível, podendo 

manter um contrato de manutenção periódica das 

informações e notícias do site.

Pequenas escolas, comunidades religiosas ou comércios de 

pequeno porte costumam utilizar de provedores gratuitos 

para a construção de uma página da organização. Estes 

provedores, no entanto, tem recursos limitados e 

normalmente não mostram a riqueza da sua organização.

Com um pacote de hospedagem e registro de domínico + 

construção do site e manutenção períodica, você pode ter o 

site da sua organização divulgado na internet. 

Com um custo ‘’médio’’ (o valor depende do pacote de 

hospedagem) inicial de cerca de R$ 500,00 e um valor 

adicional a vista ou mensal, seu site estará disponível na 

internet com o domínio  da sua instituição.

WERK
STATT
STUDIODESIGN

Não é preciso ser grande para investir 
em marketing e publicidade, nem para 
ter a sua homepage na internet. 
Se você é uma escola pequena, 
comunidade religiosa, pequeno 
comércio ou profissional liberal, há 
alternativas muito interessante para a 
divulgação da sua organização.
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