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Quando falamos nas escolas do PEA e no 
trabalho que realizam, sempre vem à mente a 
perspectiva dos valores, em especial aqueles pro-
postos pela UNESCO: preservação do ambiente, 
sustentabilidade, patrimônio histórico, diversidade, 
multiculturalidade – e outros que nossas escolas 
tão bem sabem. Mas, pela força que a educação 
voltada para o desenvolvimento dos valores tomou 
no projeto pedagógico das escolas, tem ficado em 
segundo plano uma dimensão essencial para a pró-
pria UNESCO: o da qualidade de ensino.

Uma breve consulta à atuação da UNESCO, 
ao longo de sua existência, revela o quanto o tema 
da qualidade é prioritário nos diferentes projetos 
realizados pela organização: apoio à pesquisa, livros, 
parcerias com governos e organizações da sociedade 
civil, propostas de avaliação – são apenas alguns 
exemplos, entre tantos que poderíamos lembrar.

Mas, cuidado: falar de qualidade nada tem a 
ver com a cultura de rankings e da competição 
que tomou conta dos jornais, nos últimos anos. 
Trata-se de assegurar que nossos alunos tenham 
acesso a conhecimentos e desenvolvam competên-
cias fundamentais para a vida contemporânea: ler e 
escrever com fluência diversos tipos de texto – dos 
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PEA: é hora de falar 
sobre qualidade
de ensino

Carta ao leitor

jornais aos textos literários –, dominar conceitos 
matemáticos básicos, conhecer os procedimentos 
das ciências, fruir cultura, pensar criticamente, 
enfim, participar do mundo contemporâneo com 
plenas possibilidades de realização.

Ou seja, trabalhar por esses objetivos também 
é um dever das escolas associadas. Não que isso já 
não aconteça. Mas, a partir de agora, é preciso que 
o tema esteja presente também em nossas rotinas 
como membros do PEA. Neste Encontro Nacional, 
por exemplo, será tema de diversas mesas.

Daí nasceu também a proposta de avaliação 
que será apresentada nas páginas a seguir, para a 
qual esperamos grande adesão de todos. É uma 
iniciativa pioneira do PEA, inclusive no âmbito 
internacional, e terá como efeito qualificar ainda 
mais nossas ações e consolidar nossa posição na 
sociedade – sobretudo como um testemunho de 
que a formação em valores e a qualidade de ensino 
são atribuições inseparáveis das escolas, sejam elas 
públicas ou particulares.

Vamos voltar muitas vezes a esse tema, daqui 
por diante. E tenho certeza de que nossas escolas 
têm muito a dizer. Obrigada.
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Alta qualidade pedagógica, possibilidade de 
trocas, reencontro de amigos, facilidade de acesso, 
infraestrutura, atrativos turísticos, gastronomia... 
Qualquer que seja o critério escolhido, o XVII Encon-
tro Nacional do PEA, que acontecerá nos próximos 
dias 5, 6 e 7 de outubro, em Fortaleza, no Ceará, 
promete ser um marco.

O Encontro foi  preparado com antecedência 
e cuidado. Como vem ocorrendo nos últimos 
encontros, o Encontro Nacional procurou conci-

Tudo pronto
para o Encontro Nacional do PEA

Notícias do PEA

liar qualidade técnica, peso político-institucional, 
cultura, arte.

Neste ano, por exemplo, teremos a apresentação 
teatral com o ator João Signorelli, e receberemos o 
músico Fagner, que mostrará o trabalho de sua ONG 
e, claro, “dará uma canja” para os educadores do PEA.

O Encontro terá também grande importância 
para a consolidação do PEA e de seu fortalecimento 
como rede. Novos projetos serão iniciados e por isso 
teremos reuniões importantes ao longo do evento.

15h30
City tour por Fortaleza, partindo do Hotel Praia Centro (oferecido 
pela escola anfitriã).

17h30
Traslado para local da cerimônia de abertura, com breve visita 
a uma Unidade da Organização Educacional Farias Brito.

19h
Solenidade de Abertura no Colégio Farias Brito (Aldeota)

n Execução do Hino Nacional

n Conferência inaugural: Governador do Ceará, Cid Gomes, 
sobre o tema: 2003 – 2012: Década da Alfabetização

n Apresentação Cultural

20h30
Coquetel de confraternização (oferecido pela Organização 
Educacional Farias Brito)

Dia 5 de outubro (quarta-feira)
Local: Organização Educacional Farias Brito

Com a presença de autoridades 
estaduais e municipais, jornalistas, 

educadores, entre outros 
convidados.

Uma recepção à altura do calor 
cearense, na sede da Organização 
Farias Brito, anfitriã do Encontro 

Nacional do PEA
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Notícias do PEA

8h30 às 9h
Credenciamento dos participantes no hotel

9h às 9h40
Monólogo de Gandhi (com o ator João Signorelli)

9h40 às 10h40
Objetivos do PEA 2011 e 2012, com Myriam Tricate.

10h40 às 11h
Coffee-break

11h às 12h30
Mesa-redonda: Os desafios imediatos do ensino brasileiro: 
um debate sobre os planos nacionais, estaduais e municipais 
de Educação, com Paolo Fontani e Arthur Fonseca Filho, com 
a mediação do jornalista Paulo de Camargo.

12h30 às 14h
Almoço

14h às 15h
Energia sustentável: um futuro mais próximo  
do que se imagina, com Sabetai Calderoni.

15h às 15h30
Coffee-break

15h30 às 16h30
A Química como tema transversal na Educação Infantil e 
no Ensino Fundamental I, com Eldo Pena Couto, Colégio 
Magnum Agostiniano.

16h30 às 17h30
O trabalho com as competências do século 21 no Ensino 
Fundamental I, por Emerson Barreto, doutor pela Universi-
dade de São Paulo e gerente de Atendimento Pedagógico 
do Programa Escola Inovadora, na Editora Aymará.

Uma apresentação que traduz, na 
linguagem teatral, a importância da 
perspectiva da cultura de paz no 

mundo contemporâneo.

É hora de alinhar os objetivos e 
conhecer os projetos que o PEA 

preparou para 2012. Um encontro 
que fortalecerá nossa identidade.

Sabetai Calderoni, doutor em 
Ciências pela Universidade de São 
Paulo (FFLCH), pós-graduado em 

Planejamento pela Universidade de 
Edimburgo, fala sobre o imperativo 

da sustentabilidade.

O coordenador de Educação 
da UNESCO, Paolo Fontani, e o 

educador Arthur Fonseca Filho, do 
Conselho Estadual de Educação 
de São Paulo, discutem os planos 

brasileiros de Educação

Neste relato de experiência, o novo 
coordenador regional de Minas 

Gerais dá um exemplo de um rico 
projeto pedagógico relacionado aos 

temas anuais da UNESCO.

Dia 6 de outubro (quinta-feira)
Local: Fábrica de Negócios (junto ao Hotel Praia Centro)
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9h às 10h30
A avaliação educacional na formação do professor, com 
Tadeu da Ponte, matemático e especialista em avaliação.

10h30 às 11h
Coffee-break 

11h às 12h30
Palestra: Não há boa educação sem boa gestão,  
com Cláudio Moura Castro.

12h30 às 14h
Almoço 

14h às 14h30
Deslocamento para a Farias Brito.

14h30 às 16h
Educação em Direitos Humanos: o papel da escola na 
formação do cidadão atual, com Nadine Borges. 

16h às 16h30
Coffee-break 

16h30 às 18h
Cultura e Educação: Uma proposta de investimento  
na formação de gerações futuras, com o músico  
Fagner, seguido de pocket show.

18h às 18h30
Deslocamento para o hotel.

21h às 24h
Jantar de Confraternização no Ideal Clube (transporte e 
jantar dançante: oferecidos pela organização).

Uma apresentação que traduz, na 
linguagem teatral, a importância da 
perspectiva da cultura de paz no 

mundo contemporâneo.

Diretora do Departamento de 
Defesa dos Direitos Humanos, 
Nadine Borges participa do 

encontro para conversar sobre um 
dos temas centrais da UNESCO.

O economista Cláudio de Moura 
Castro, articulista de Veja e um 

dos mais conhecidos palestrantes 
brasileiros, fala sobre os princípios 

da boa gestão.

Fagner não é apenas um dos 
principais nomes da MPB. É 
também o criador de uma 

organização não governamental 
que realiza um trabalho exemplar 

em Fortaleza. Ele fala sobre 
sua visão da educação e brinda 

o público com uma breve 
apresentação.

Dia 7 de outubro (sexta-feira)
Local: Fábrica de Negócios (junto ao Hotel Praia Centro)
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Encontro Nacional

A cada nova escola associada, o PEA cresce, com a diversida-
de das experiências e com a contribuição de cada um. Assim, no 
ano passado, pela primeira vez o programa recebeu uma escola 
indígena. Neste ano, incorpora distintas experiências.

Conheça um pouco das novas associadas

PEA certifica cinco escolas em Fortaleza 
A partir do dia 6 de outubro, a rede PEA brasileira terá cinco 

novas escolas associadas: as escolas públicas Marta Maria Giffoni de 
Sousa e Mário Alencar,  a Escola de Artes da Fundação Raimundo 
Fagner, todas do Ceará; o Colégio Santa Catarina, no Rio Grande 
do Sul, e o Colégio Nossa Senhora dos Remédios, em São Paulo.

Além dessas, há outras em processo de certificação, sendo 
analisado em Paris.

Ocorre que as novas adesões foram suspensas em São Paulo 
por tempo indeterminado, e novas inscrições são concedidas em 
caráter excepcional pela coordenação internacional, à medida que 
a rede se renova.

Desde 2008, a coordenação nacional do PEA iniciou um 
movimento para reorganizar o programa. Além de estimular 
as escolas-membros a cumprir as formalidades, a coordenação 
contatou, uma a uma, as que se mostravam ausentes ou desinte-

ressadas. Assim, foi possível descredenciar dezenas de instituições 
que, pelas mais diversas razões, não podiam continuar – seja pela 
venda de unidades, por mudanças pedagógicas ou de estrutura 
para acompanhar os projetos.

Esse enxugamento, que só reforçou a rede, estimulou a co-
ordenação internacional do PEA a autorizar a inclusão de novas 
associadas, já com o perfil desejado.

Assim, por exemplo, há clara tendência do aumento de 
escolas públicas, já com o compromisso das administrações 
estaduais em dar suporte para que as instituições possam par-
ticipar ativamente.

Da mesma forma, estão sendo associadas escolas que de-
monstram envolvimento com as temáticas da UNESCO e têm 
capacidade de mobilização em sua região, o que é estratégico 
para o PEA, hoje.

É o caso das duas escolas estaduais de educação profissional, 
indicadas pelo governo do Estado do Ceará, que vêm realizando 
um intenso trabalho de aprimoramento, baseado em avaliações 
e valorização dos professores.

A Escola Mário Alencar fica em Fortaleza. Atende a 366 
alunos com idade entre 15 e 17 anos, no âmbito de Ensino 
Médio e Técnico, e conta com 30 professores. 

Já a Escola Marta Maria Giffoni de Sousa atua nos mes-
mos segmentos, mas fica localizada no município de Acaraú, 
atendendo a 438 alunos.

No Ceará também fica a Escola de Arte, organização social 
mantida pelo músico Fagner, que realiza um exemplar trabalho 
com 370 crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 18 anos.

A Fundação Social Raimundo Fagner busca criar oportuni-
dades para que crianças e adolescentes das cidades de Fortaleza e 
Orós desenvolvam plenamente o seu potencial por meio da arte.

De Osasco, em São Paulo, o Colégio Nossa Senhora dos Re-
médios, com 1,3 mil alunos de Educação Infantil a Ensino Médio, 
já atua como escola candidata, seguindo os eventos e participando 
das atividades do PEA. Agora, teve o esforço recompensado com 
a certificação.

Por fim, passa agora a fazer parte do PEA o Colégio Santa 
Catarina, que será a anfitrião do próximo Encontro Nacional 
(veja matéria ao lado).
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Entre as iniciativas que vêm sendo tomadas para o fortale-
cimento do PEA está a construção de uma relação de parceria 
com apoiadores.

Assim, nesta edição, o Encontro Nacional contou com o 
apoio do Governo do Estado do Ceará, do Itaú, da Aymará e 
da própria UNESCO, que viabilizaram o evento.

Cabe lembrar que os recursos são destinados a cobrir os 
custos de preparação do Encontro e também para possibilitar 
ações e projetos realizados ao longo do ano. 

PEA aprimora relação com parceiros

Próximo encontro acontecerá no
Rio Grande do Sul, em 2012

Do calor tropical para o clima ameno, às vezes frio, das 
serras gaúchas: o Encontro Nacional de 2012 já está marcado. 
Acontecerá na semana de 19 a 21 de setembro, no Colégio Santa 
Catarina, na cidade de Novo Hamburgo.

Diversas razões concorreram para a escolha de Novo Hamburgo.
Será uma oportunidade única para que as escolas associa-

das conheçam uma das manifestações culturais mais típicas 
do País, a Semana da Farroupilha, que mobiliza todo o Rio 
Grande do Sul com temas da história de sua formação. Essa 
é a razão da pequena antecipação do Encontro Nacional, em 
relação a anos anteriores.

Com danças, apresentações culturais, comidas e outras 
atrações, a Semana da Farroupilha é uma rica oportunidade de 
aprendizado, inclusive sobre a história do Brasil.

Novo Hamburgo também terá todas as condições para sediar 
o evento, com a estrutura oferecida pelo Colégio Santa Catarina, 
bem como apoio do governo local. O Colégio, com 1.545 alunos, 
tem 103 anos de história e é uma das referências em educação 
na região. “Teremos muita alegria em receber as escolas do PEA 
com a hospitalidade característica desta região do País”, diz a 
diretora, a irmã Cláudia Chesini.

Por fim, a bela cidade, de colonização alemã, está a pequena 
distância das serras gaúchas, em Gramado, e também de Porto 
Alegre, a capital.

Será uma experiência bastante diferenciada para as escolas 
associadas da UNESCO, e, como vem acontecendo nos últimos 
anos, uma imperdível oportunidade de conviver, aprender e sa-
borear a riqueza deste país.

Isso tem permitido investir na qualidade da programação 
técnica, mantendo-se praticamente inalterados os valores das 
inscrições.

Como o PEA não tem fontes de recursos próprios, é fun-
damental que as escolas associadas também aprimorem sua rede 
de relações com parceiros locais, para que possam investir em 
novos e melhores projetos.

No caso dos apoios obtidos neste ano, por exemplo, a 
participação da escola anfitriã foi decisiva.
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Todos os anos, as escolas do PEA organizam boa parte de 
suas ações seguindo os temas propostos nos anos internacionais 
da UNESCO. Para 2012, não será diferente: teremos o Ano 
Internacional das Cooperativas, bem como o Ano Internacional 
da Energia Sustentável.

Vale a pena ampliar a compreensão sobre essas datas.
A UNESCO não tem apenas um ano, mas pode propor 

diversos temas paralelos, sempre aprovados pela Assembleia das 
Organizações Unidas. Assim, 2011 foi tanto o Ano da Biodiver-
sidade como o da Química e dos Afro-descendentes.

A intenção da Coordenação Nacional é sempre de ampliar 
ao máximo as possibilidades das escolas de aproveitar os temas 
em seus projetos pedagógicos.

Assim, o PEA brasileiro terá como tema central também o 
Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos. Trata-se 
de uma proposta da Organização das Nações Unidas (ONU), 
que pode ser encampada pelo PEA-UNESCO.

Energia Sustentável
O Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos 

abarca uma questão decisiva não apenas para o futuro brasileiro, 
mas de todo o mundo. Está ligado aos eventos recentes, como 
o desastre nuclear de Fukushima e a autorização da construção 
da hidrelétrica de Belo Monte, permitindo diversas intersec-
ções com o currículo, experiências em laboratório, saídas de 
estudo do meio, entre outros projetos. Por isso, será o tema 
oficialmente sugerido pela coordenação brasileira, com apoio 
da coordenação do PEA em Paris. Daí a proposta de palestra 

Conheça os temas de 2012

Há diversos ângulos possíveis para se compreender a 
importância do Ano Internacional das Energias Renováveis. 

Segundo dados da ONU, mais de 1,4 bilhão de pessoas, 
em todo o mundo, não têm acesso à eletricidade. 

Para chamar a atenção para este problema, proclamou-se 
2012 como o Ano Internacional da Energia Sustentável para 
Todos.

Ano Internacional das Energias Renováveis
Até o ano de 2030, a ONU pretende alcançar objetivos 

como assegurar que todos tenham acesso a serviços modernos 
de energia e aumentar em 30% o uso de energias renováveis.

O Brasil é um dos países do mundo mais preparados para a 
mudança de matriz energética, tanto pela tecnologia do etano, 
pela prevalência de hidrelétricas, como pelas pesquisas na área 
de energia eólica e solar.

que será realizada pelo especialista Sabetai Calderoni, no En-
contro Nacional.

No caso das Cooperativas, a intenção da UNESCO é chamar 
a atenção para essa forma de organização humana que, em todo o 
planeta, tem grande impacto na redução da pobreza, na geração 
de renda e na integração social.

Segundo a definição adotada, cooperativas são associações 
autônomas voluntárias de pessoas que se unem para satisfazer 
necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais comuns, 
por meio de uma empresa de posse comum e democraticamente 
controlada. No Brasil, há inúmeras cooperativas agrícolas, bem 
como de catadores de material reciclado, de sem-terra, entre 
outros, o que permite diferentes abordagens pedagógicas também.

Evidentemente, as escolas têm liberdade de optar por 
outros temas da UNESCO, conforme sua realidade. Para isso, 
é bom lembrar que há outros eventos do calendário aprovado 
pelas Nações Unidas, tais como a década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável e a década das Nações Unidas 
para a Alfabetização.

Encontro Nacional
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O time do PEA recebe reforços: dois novos coorde-
nadores regionais serão anunciados durante o Encontro 
Nacional de Fortaleza. Eldo Pena Couto, do Colégio Mag-
num Agostiniano, é o novo coordenador regional de Minas 
Gerais; Eugênio Barreto, do Colégio Villa Lobos, assume a 
coordenação da Bahia.

É uma função de muita responsabilidade, que requer 
educadores empenhados. Aos coordenadores cabe garantir a 
unidade e a participação das escolas associadas, estimulando- 
as a participar das atividades do programa, a cumprir as 
formalidades e a perseguir sempre o aprimoramento. É como 
se fosse um elo de transmissão fundamental, em um país de 
dimensões continentais.

Além disso, as escolas representadas pelos coordenadores 
devem representar exemplos para as demais instituições, no 
comprometimento, na riqueza das propostas, como verda-
deiros embaixadores dos ideais da UNESCO. “Farei o que 
estiver ao meu alcance para a consolidação dos projetos e 

Ao longo da história recente, todos os coordenadores vêm 
se conscientizando cada vez sobre a importância de seus papéis 
como líderes imediatos das escolas associadas.

A coordenadora do Rio de Janeiro, Cecília Cury, por exemplo, 
mantém a rede fluminense sempre envolvida, ao propor temas para 
discussões, como o bullying, ao realizar encontros regionais e, princi-

Dois novos coordenadores
regionais serão anunciados

Coordenadores exemplares

O papel do coordenador regional vem sendo funda-
mental pelo PEA e será cada vez mais valorizado. No 
Encontro Nacional, como vem acontecendo nos anos 
anteriores, todos os coordenadores regionais vão se reunir 
para tratar do planejamento de 2012.

A pauta é extensa. Envolve novos projetos, entre eles 
alguns que vão exigir especial envolvimento das escolas, 
na liderança de parcerias com a rede pública e de inicia-
tivas que vão fortalecer o PEA.

Encontro terá reunião 
especial com os 
coordenadores

palmente, ao manter contato permanente e o canal aberto com todos.
O mesmo ocorre em outros Estados, como São Paulo, onde 

Eliana Aun promove encontros preparatórios e mantém as escolas 
informadas sobre tudo o que o PEA faz. Por isso, com a chegada 
dos novos coordenadores regionais, é uma ótima chance para 
todo o time se motivar!

ações do PEA/UNESCO na Bahia”, disse Eugênio Barreto. 
“Espero corresponder à confiança”, acrescentou Eldo, de 
Minas Gerais.

Esse trabalho vinha sendo bem exercido pelas coor-
denações anteriores. Mônica Ferreira, em Minas Gerais, e 
Marinélia Fonseca, em Jequié, na Bahia, cumpriram com 
honra suas atribuições, e chegaram a ser mesmo anfitriãs 
dos encontros nacionais. Mas, por razões diferentes, deixam 
o posto e agora continuam trabalhando pelo PEA, a partir 
de suas instituições.
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Um projeto de avaliação para estimular 
a busca de qualidade de ensino

A partir de 2012, a formação de uma rede de escolas asso-
ciadas que não se diferencie ‘apenas’ pela ênfase dada ao trabalho 
formativo, mas que também seja uma referência na busca pela 
qualidade de ensino, será uma das prioridades do Programa das 
Escolas Associadas à UNESCO no Brasil. Por meio de diferentes 
iniciativas – da avaliação à formação continuada –, a coordenação 
nacional quer estimular as escolas associadas a incorporar um 
objetivo preconizado pela UNESCO e às vezes pouco lembrado: 
a oferta de boas condições de aprendizagem para todos os alunos.

“Em todo o mundo, o PEA deve ser um polo de qualidade 
na educação, em todos os sentidos”, diz a coodenadora nacional, 
Myriam Tricate, que vem discutindo o tema com a direção inter-
nacional, em Paris, e com o escritório da UNESCO, no Brasil.

Assim, o Encontro Nacional de Fortaleza marca um novo 
momento de desenvolvimento do Programa das Escolas Asso-
ciadas. Se nos primeiros anos a meta foi a reorganização da rede 
e o fortalecimento dos vínculos entre as escolas, agora é possível 
empreender novos passos – tanto no sentido de dar mais consis-
tência aos  projetos na área dos valores da UNESCO, como na 
questão do apoio à qualidade de ensino.

Não são apenas ideais, mas iniciativas concretas. A primeira 
proposta a ser apresentada, ainda no Encontro, será a da reali-
zação de uma avaliação institucional das escolas. Sem rankings 
ou identificação nominal das instituições, o projeto de avaliação 
foi desenvolvido em parceria com a empresa Primeira Escolha, 
que é uma referência no setor e se prontificou a desenvolver um 
projeto viável para o PEA e suas escolas públicas e particulares, 
que contempla os aspectos de aprendizagem e de formação.

Assim, com recursos de captação junto a parceiros, o PEA 
oferecerá sem qualquer ônus a avaliação para as escolas públicas 
que integram a rede. As escolas particulares poderão aderir ao 
projeto a um valor de custo.

A avaliação é um passo fundamental para que as escolas, bem 
como o PEA, tenham um diagnóstico das demandas existentes. 
Hoje, no mundo da Educação, não há mais resistência à ideia 
da avaliação como um retrato do funcionamento da escola. Os 
questionamentos se referem ao uso dos dados e à formação de 

Veja alguns dos aspectos do projeto de 
avaliação em desenvolvimento pelo PEA

•	 Data	de	aplicação:	novembro	de	2012.
•	 Aplicação	de	provas	de	português	e	matemática	para	
 alunos do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 
 3ª série do Ensino Médio.
•	 Avaliação	de	outras	dimensões	do	projeto	escolar,	
 como valores e percepção das famílias.
•	 Forma	de	aplicação	dos	questionários:	on-line,	
 com supervisão da escola.
•	 Forma	de	aplicação	das	provas:	impressas	e	
 aplicadas nas próprias escolas.
•	 Devolução	dos	resultados:	na	forma	de	relatórios,	
 sem identificação nominal das escolas.
•	 Participação	voluntária.

Encontro Nacional

rankings, perspectiva recusada pelo PEA.
Evidentemente, nenhuma proposta tem caráter obrigatório, já 

que a própria formação da rede é voluntária. Mas a coordenação 
nacional espera grande adesão, especialmente pela maneira como 
os projetos foram desenhados, ou seja, como uma contribuição 
para que as escolas aprimorem seu trabalho pedagógico.

Estão em estudo, por exemplo, formas de apoio continuada 
às escolas públicas para que aproveitem da melhor forma possível 
os dados levantados.

Uma das formas pelas quais será possível materializar esse 
apoio é o estabelecimento de parcerias entre escolas privadas e 
públicas, em algumas regiões, na forma de acompanhamento 
ou de formação continuada. Algumas escolas do PEA, como o 
Colégio Farias Brito, de Fortaleza, e o colégio paulista Magister 
(que trará o registro de sua experiência para o evento), já têm 
experiência nesse tipo de parceria. Está em estudo, também, o 
desenvolvimento de atividades de formação continuada, mas isso 
depende de novos recursos e parcerias.

Durante o evento, a Coordenação dará informações mais 
detalhadas sobre o projeto, que se desenvolverá a partir de 2012, 
mas que começa a ser planejado ainda em 2011.
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Quiz da Escola Associada
O PEA é uma grande associação, com muitas escolas e es-

palhadas em diferentes partes do País. Boa parte das instituições 
faz muito esforço para participar de todas as atividades e cumpre 
as formalidades do programa. Se você é PEA de carteirinha, veja 
como é seu desempenho, neste Quiz.

1. Minha escola esteve nos seguintes encontros nacionais:
 (   ) 2001: Uberlândia
 (   ) 2002: Uberlandia /MG
 (   ) 2003: Rio de Janeiro
 (   ) 2004: Não houve
 (   ) 2005: Rio de Janeiro
 (   ) 2006: São Paulo
 (   ) 2007: Jequié (Bahia)
 (   ) 2008: Costão do Santinho (Santa Catarina)
 (   ) 2009: Belo Horizonte (Minas Gerais)
 (   ) 2010: Manaus (Amazonas)

2. Minha escola entregou pontualmente o pré-projeto de 2011 
em março.

 (    ) sim
 (    ) não

3. Minha escola entregou pontualmente o relatório de atividades 
de 2010 em novembro.

 (    ) sim
 (    ) não

4. Conheço bem a UNESCO e seus objetivos, e isso é trabalha-
do em diferentes momentos de nosso projeto pedagógico.

 (    ) sim
 (    ) não

5. Minha comunidade sabe que nossa escola é associada ao PEA, 
pois temos essa marca evidenciada em um local de bastante 
visibilidade para demonstrar que representa um diferencial 
para a instituição.

 (    ) Sim
 (    ) Ainda não

6. Minha escola conhece as regras de uso do logo do PEA. 
Sabe, por exemplo, que:

 (    ) Pode ser usado livremente pela escola, inclusive 
  modificado para propaganda.
 (    ) Pode ser usado nas mesmas situações que o logo
  da UNESCO, pois tem o mesmo significado.
 (    )  Não pode ser modificado de nenhuma forma, e só 
  pode ser utilizado de forma a preservar a imagem da 
  UNESCO, sem conotação publicitária ou comercial.

7. Minha escola já participou de concursos internacionais e de 
outros projetos lançados pela UNESCO.

 (    ) Sim
 (    ) Ainda não

8. Sempre recebo os e-mails e cartas enviados pelo PEA, pois 
nossos contatos estão sempre atualizados.

 (    ) Sim
 (    ) Não

9. Conheço o coordenador regional responsável pela minha 
escola.

 (    ) Sim
 (    ) Não faço ideia de quem seja

10. Tenho a Revista do PEA em local de fácil acesso em minha 
escola, para que meus educadores e pais possam ter acesso 
ao seu conteúdo.

 (    ) Sim
 (    ) Não

Calma, isso não é um ranking. A idéia é apenas estimular sua reflexão sobre o grau de envolvimento de sua escola nos objetivos do PEA. Cada questão 
já deixa clara qual é a resposta desejada. O que nós do PEA queremos é sua intensa participação.
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Os desafios
da escola
Pouca gente sabe, mas a UNESCO possui, no Brasil, um dos três maiores 

programas de Educação em todo o mundo. São pesquisas, projetos, assessorias, 

publicações de livros que subsidiam prefeituras, Estados e governo federal a 

trabalhar por uma educação de qualidade para todos.

Esse trabalho é levado adiante pelo coordenador de Educação da UNESCO no 

Brasil, Paolo Fontani, e mais 25 pessoas que trabalham em sua equipe. 

Nesta entrevista, Fontani fala sobre como a UNESCO vê a questão da qualidade 

de ensino que, no seu entender, é fundamental no mundo contemporâneo.

Revista do PEA - Do ponto de vista da UNESCO, o que é 
qualidade de ensino de um sistema escolar?

Paolo Fontani - A definição de qualidade em Educação é muito 
complexa. Muita gente tenta definir qualidade, há muito tempo. 
Mas, no final das contas, sobretudo considerando o momento que 
vivemos no Brasil, quando pensamos em qualidade, surgem dois 
elementos importantes: de um lado, estamos falando da eficiên-
cia do sistema; de outro, da equidade do sistema. São questões 
fortemente interligadas. Nas últimas décadas, conquistou-se no 
Brasil o acesso à Educação para uma população que ainda não 
tinha garantido essa oportunidade. Mas ter vagas nas escolas não 
é suficiente para dizer que temos educação para todos. É preciso 
haver uma educação de qualidade. Isso implica que se agregue a 
noção de sucesso de aprendizagem. 

Revista do PEA: Assim, além das questões de formação de 
valores, a UNESCO também quer que as escolas associadas 
tenham sempre o foco na qualidade?

Paolo Fontani - Sim. Um foco importante da UNESCO Brasil 
é que as escolas associadas tenham um olhar para a aprendizagem. 
A escola está aí para dar oportunidades de crescimento humano, 
sociais, econômicas. Precisamos ter certeza de que a aprendizagem 

Entrevista  Paolo Fontani

esteja acontecendo. Mas há também outro elemento a considerar, 
que é o da equidade. Cada criança precisa ter oportunidade de desen-
volver ao máximo suas potencialidades, desenvolver plenamente sua 
personalidade. Devemos ter sempre em mente que todas as crianças 
podem aprender e todas as crianças aprendem de forma diferente. 
Para a UNESCO, educação não é só educação para o trabalho, mas 
para a vida. Aqui, conjugado à eficiência do processo de ensino, entra 
o aspecto formativo dos valores priorizado pelas escolas do PEA.

Revista do PEA: As escolas particulares e as escolas públicas 
podem trabalhar juntas na busca pela qualidade?

Os dados do ENEM acabaram de ser publicados e vemos as 
grandes dificuldades enfrentadas pela rede pública. Precisamos 
considerar que a busca pela qualidade deve envolver o sistema 
educativo como um todo, de forma que a rede pública e a particular 
possam buscar os mesmos resultados. Precisamos lembrar que o 
nexo entre as escolas associadas é o vínculo pela solidariedade. Por 
isso, vejo que poderia haver um intercâmbio entre as instituições 
para criar um sistema de apoio. A ideia é que possam compartilhar 
experiências, não só na direção da particular para a pública, mas 
como uma troca. Todos podem trabalhar em projetos comuns, 
objetivos comuns, com metas claras para todos, e assim crescer.
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Revista do PEA – Como a UNESCO vem trabalhando pela 
qualidade de ensino?

Paolo Fontani - A UNESCO atua em diversas frentes. Um de 
seus trabalhos é fazer o que se chama advocacy, ou seja, trabalhar 
para levar à frente propostas que possam influir nas políticas 
públicas. Para fazer isso, temos de ter materiais de alta qualidade. 
Recentemente, por exemplo, lançamos um livro sobre o regime de 
colaboração entre governo federal, Estados e municípios, que é um 
desafio no Brasil. Também publicamos um retrato sobre os profes-
sores brasileiros e, em breve, sairá outro sobre políticas públicas 
que podem fomentar a carreira do professor. Estamos avaliando 
com o CNE a o estímulo à participação do ensino superior no 
aprimoramento do ensino fundamental, pois acreditamos que o 
ensino superior tem de ser mais engajado e participar do desafio 
de melhorar a escola pública.

Revista do PEA – Recentemente, houve um trabalho tam-
bém sobre o Ensino Médio, não é?

Paolo Fontani - Sim, a UNESCO desenvolveu uma proposta 
curricular para o Ensino Médio integrado. Isso já estava previsto na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas nunca se transformou 
em realidade. Agora desenvolvemos, com a ajuda de especialistas, 

cinco currículos gerais e quatro específicos para um currículo de 
Ensino Médio integrado. Apresentamos a proposta neste semestre 
ao Conselho Nacional de Educação, que a acolheu com muito 
entusiasmo. Em breve, vamos implantá-la, como projeto piloto, 
em escolas de dois ou três Estados brasileiros.

Revista do PEA – Há materiais que podem ser utilizados 
diretamente pelas escolas?

Paolo Fontani - Sim. Um dos mais importantes lançamentos dos 
últimos anos foi a publicação em português da História Geral da 
África, com 8 volumes. É uma grande obra que descreve história, 
sociologia, arte, cultura africana, de forma completamente dife-
rente do passado. Pela primeira vez foi traduzida em português 
e encontra-se digitalizada no site da UNESCO. A coleção vai 
chegar a cada biblioteca pública do País, e será muito importante 
para ampliar o conhecimento sobre a história e a diáspora africana 
no Brasil. Ao mesmo tempo, estamos desenvolvendo uma obra 
pedagógica que utiliza essa coleção para produzir material para 
o professor e para cada nível do Ensino Fundamental. É um caso 
típico de como o trabalho de pesquisa e de desenvolvimento de 
obras podem impactar o desenvolvimento da cultura e da edu-
cação no País. 
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Segundo dados do Banco Mundial, 
na última década o Brasil foi o país que 
mais avançou no aumento da escolari-
dade. É o resultado da determinação 
política do Governo Federal, que trouxe 
não apenas investimentos, mas também 
novas estratégias para enfrentar antigos 
problemas na área da educação. As polí-
ticas introduzidas revelaram-se benéficas 
e transformadoras e um novo mapa da 
educação se desenhou. Diligentemente, 
o Ceará cuidou de escrever seu próprio 
capítulo nessa ousada história.

Resultados concretos já foram obti-
dos. Um deles é o Programa de Alfabe-
tização na Idade Certa (PAIC), voltado 
para os estudantes das primeiras séries do Ensino Fundamental, 
que tem o principal objetivo de alfabetizar crianças até 7 anos de 
idade – diminuindo, consequentemente, o déficit de aprendizagem 
ocasionado pela leitura e escrita deficientes. O crescimento, em 
nosso Estado, no período de 2007 a 2010, foi de 43,7%. Por sua 

vez, o ciclo de avaliação de 2010 revelou 
o avanço do índice de alfabetização dos 
alunos matriculados na rede pública 
estadual até os 7 anos de idade: 95,5% 
dos municípios estão com média satisfa-
tória. Como forma de reconhecimento e 
incentivo às escolas com melhores índices, 
foram premiadas 150 unidades públicas. 

Outra conquista é descortinada pelo 
Índice de Desenvolvimento da  Educação 
Básica (IDEB), que no Ceará cresceu 
de 3,2 para 4,4 nas séries iniciais, e de 
3,1 para 3,9 nas séries finais do Ensino 
Fundamental, entre 2005 e 2009. Por sua 
vez, o IDEB no Ensino Médio, que era 
de 3,3 em 2005, foi para 3,6 em 2009. 

Essa foi a primeira vez que um Estado do Nordeste conseguiu 
estar entre os cem melhores desempenhos.

O Governo vem realizando uma ação de requalificação da 
rede escolar que, além da construção de novas escolas, de quadras 
esportivas e bibliotecas, também amplia o número de computado-
res disponíveis nos laboratórios de informática. A internet banda 
larga está sendo estendida a todas as escolas públicas – estaduais 
e municipais – utilizando o Cinturão Digital do Ceará.

Com o fortalecimento das equipes pedagógicas e da gestão 
escolar, implantou-se um programa inovador e altamente promis-
sor. Trata-se do “Professor Diretor de Turma”, que destina parte 
de sua jornada de trabalho para se dedicar ao acompanhamento 
pessoal e individualizado dos alunos. Por meio do “Prêmio Apren-
der pra Valer”, os alunos com bom desempenho em português e 
em matemática são premiados com computadores. Já os gestores, 
professores e funcionários das escolas que conquistam suas metas 
específicas, estes recebem um 14º salário.

No Ensino Superior, merece destaque a recente implantação 
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
-Brasileira (UNILAB) e, mais recentemente, da conquista da 
Universidade Federal do Ceará na Região do Cariri e dos campi 

A educação como instrumento de 
redenção social

Cid  Ferreira Gomes

Cid Ferreira Gomes
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de Crateús e Russas, com decisivo apoio do Governo do Estado. 
Destacaríamos, igualmente, a elevação dos salários dos professores 
das universidades estaduais que, de 2007 a 2010, cresceram mais 
de 10%. Além disso, o Governo tem investido na requalificação 
dos prédios, instalações e equipamentos dos campi, que foram 
beneficiados com reformas e ampliações.

Consideramos que a continuidade dos processos de melhoria 
da qualidade do ensino é condição fundamental para um modelo 
responsável e sustentável de desenvolvimento do nosso Estado. 

Hoje, são 77 escolas de ensino profissional funcionando em 
todo o Ceará, e até 2014 elas chegarão a 140 unidades. Nesses 
estabelecimentos, os jovens estudam oito horas por dia, cursando 
o Ensino Médio integrado com um curso técnico profissional.

Também na área de qualificação profissional, estamos cons-
truindo o Centro de Treinamento Técnico Corporativo do Pecém 
(CTTC). Com inauguração prevista para o primeiro semestre do 

próximo ano, o CTTC capacitará mão de obra para os grandes 
projetos estruturantes que se instalam no Ceará, como a Side-
rúrgica, a Refinaria, a Termelétrica e a Zona de Processamento e 
Exportações (ZPE). 

O que mais nos orgulha, a nós cearenses, quando lançamos 
um olhar sobre a educação em nosso Estado, é perceber que o 
futuro chegou. 

As metas se transformaram em realizações, embora ainda 
haja longo e íngreme caminho a ser percorrido. A lição que já 
aprendemos é de que não existem obstáculos que não possam ser 
superados quando se está determinado a mudar para melhor o 
perfil de nossa sociedade.

Cid Ferreira Gomes Governador do Ceará
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O trabalho com as
competências do século 21 
no Ensino Fundamental 1

Já que a escola deve formar seus alunos para a vida, para a 
convivência no coletivo, a reflexão na educação deve ser permeada 
pela discussão da sociedade e dos princípios que a regem. Também 
é indispensável repensar os processos educativos e as incompati-
bilidades do ensino que, frequentemente, limitam-se a ficar entre 
os muros da escola. À medida que enxergamos necessidades de 
formação diferentes daquelas que são praticadas nas escolas de 
hoje em dia, torna-se necessário convidar todos os participantes 
desse processo a refletir acerca das modificações emergentes no 
campo educacional. 

No relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o Século 21, Educação: um tesouro a des-
cobrir, são feitas reflexões sobre os novos rumos da educação na 
sociedade do século 21. Entre elas, destacam-se a discussão sobre 
os quatro pilares da educação, o conceito de educação ao longo 
de toda a vida e as articulações que se desenvolvem entre esses 
pilares e as exigências da sociedade.

Jacques Delors (1988, p. 90) descreve o aprender a conhecer 
“como um meio e como uma finalidade da vida humana”.  Ele 
vincula o desenvolvimento humano às necessidades básicas de 
aprendizagem para o alcance de “uma participação ativa na socie-
dade” e para que se continue aprendendo. Para a educação básica, 
menciona, ainda, a preocupação com o “ensino das ciências” e 
com o “espírito empreendedor”. 

Fortemente relacionado ao pilar aprender a conhecer está 
o aprender a fazer, ligado ao mundo do trabalho e à formação 
profissional, do modo como se constituem no mundo atual. 

Já o pilar aprender a ser se fundamenta na exigência de 
que a escola promova o desenvolvimento total da pessoa para 
que “todos, sem exceção, façam frutificar os seus talentos e 
potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a 
capacidade de se responsabilizar pela realização do seu projeto 
pessoal” (DELORS, 1988, p. 16). 

Artigo  Emerson Barreto*

No pilar aprender a viver juntos, o autor destaca a impor-
tância de “viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro 
e a percepção das interdependências – realizar projetos comuns 
e preparar-se para gerir conflitos – no respeito pelos valores 
do pluralismo, da compreensão mútua e da paz” (DELORS, 
1988, p. 102). 

O pensamento autônomo e crítico é indispensável para 
a formação de cidadãos capazes de intervir na sociedade, 
conscientes de sua postura e de seu papel na coletividade para 
manter a convivência tolerante e ética no contexto da plura-
lidade social, econômica e cultural. Para responder à necessi-
dade de promover uma educação que abarque conhecimentos, 
comportamentos, conceitos, procedimentos, valores e atitudes, 
torna-se também fundamental desenvolver competências e 
trabalhar temas  como ética, empreendedorismo, autolideran-
ça, comunicação oral, trabalho em equipe, administração do 
tempo, educação ambiental, responsabilidade social, consumo 
consciente e educação financeira. 

Dentro de um contexto contemporâneo, desenvolver essas 
competências é tão importante quanto o ensino dos conteúdos 
curriculares tradicionais. E esse trabalho deve ser iniciado de 
forma estruturada já nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

A competência autoliderança, por exemplo, auxilia os alunos a 
desenvolver a iniciativa, a tomar consciência dos próprios talentos 
e limitações, a administrar seus pensamentos e ações de forma 
autônoma e responsável, a posicionar-se no mundo para desen-
volver suas potencialidades sob todos os aspectos e a buscar sua 
realização pessoal e, posteriormente, profissional em equilíbrio 
com a coletividade.

Atrelada a essa competência, pode-se citar também o empre-
endedorismo. Não no seu entendimento equivocado, de formar 
pequenos executivos aptos a desempenhar funções com eficácia 
no mundo empresarial, mas no sentido de ser criativo, empreender 
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da leitura permitem às pessoas participar da sociedade letrada, 
o que em última instância as habilita a uma atuação consciente e 
efetiva no mundo. Ler o mundo, de acordo com Paulo Freire, é 
condição básica ao pleno exercício da cidadania. 

Igualmente importante para a vida em sociedade é a comu-
nicação oral. Saber expressar de forma articulada e eficiente os 
pensamentos e opiniões por meio da fala é essencial no contexto 
escolar e nas relações pessoais e profissionais. Cabe ressaltar que 
essa competência é necessária às várias áreas do conhecimento 
que compõem o currículo e frequentemente solicitada em nosso 
cotidiano. Entretanto, não basta colocar os alunos para dizer algo 
em público, é necessário dispor de momentos privilegiados de 
aprendizagem com estratégias adequadas. 

Projetos colaborativos, ideias e decisões coletivas estão cada 
vez mais em destaque. É o mundo 2.0, ou até mesmo 3.0, como 
alguns especialistas classificam. Conselhos pedagógicos, juntas 
médicas e comitês, para citar apenas alguns exemplos, reforçam 
a eficácia do trabalho em equipe, o que evidencia a necessidade 
do desenvolvimento dessa competência de forma estruturada. 
Na escola, o objetivo não deve ser apenas o produto final do 
trabalho, ou do projeto, mas levar os alunos a entender processos 
e relações interpessoais. 

mudanças, defender ideias, dedicar-se com afinco à realização de 
sonhos e objetivos, mobilizando seus talentos e conhecimentos 
e os de seus pares. Um indivíduo empreendedor é capaz de vis-
lumbrar novas realidades e de construir novos caminhos para si e 
para os outros, o que faz essa competência essencial nos estudos, 
no trabalho e na vida.

Em uma sociedade que tem cada vez mais tarefas a cumprir, 
mais papéis a desempenhar, mais informações a absorver, mais 
resultados a entregar, a administração eficiente do tempo é uma 
das chaves da liberdade e da autonomia. Ter tempo para se rela-
cionar com os amigos e a família e participar de grupos culturais 
e sociais, tempo livre para conhecer novos lugares, para o lazer e 
o descanso, sem prejudicar o cumprimento do planejamento de 
estudo e de trabalho, depende de um aprendizado constante e do 
exercício da disciplina.

Ao pensarmos nos comportamentos culturais dos seres 
humanos, sobressai sua capacidade de interpretar as expressões 
da realidade, atribuindo-lhes significado e sentido. Desenvolver 
a competência leitora é essencial, tanto no aspecto restrito, da 
interpretação de um texto, de um enunciado matemático ou de 
um gráfico, por exemplo, como também em um aspecto mais 
amplo, de leitura do mundo. A capacidade de ler e a qualidade 
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Artigo  Emerson Barreto*

A formação de cidadãos para as demandas atuais e fu-
turas passa irrefutavelmente pelas questões socioambientais. 
Temas como escassez dos recursos naturais e intensidade dos 
impactos humanos no ambiente estão na pauta das discussões 
sobre a qualidade de vida no planeta. Nesse cenário, refletir 
sobre hábitos de consumo e os impactos gerados individual e 
socialmente ao meio ambiente são de grande importância para 
a formação dos alunos, direcionando-os para a construção de 
uma sociedade sustentável. 

Somado a essa questão, em um país com pouca tradição 
em educação financeira e com tanto acesso ao crédito e ao 
consumo como agora, é fundamental que os alunos, desde 
cedo, aprendam a lidar com o dinheiro. Menciono práticas que 
efetivamente os habilitem a uma gestão eficiente dos próprios 
recursos, visando ao planejamento dos gastos e do consumo 
propriamente dito. 

Isso passa por entender de onde vêm os recursos, como 
são formados os preços dos produtos e a diferença deles no 
mercado. Passa também por exercitar a diferença entre querer 
e precisar, o essencial e o supérfluo, entre poupar ou gastar. 
Sobre o consumo, aprender a identificar no que gastar o seu 
dinheiro, de que forma e que impacto isso pode gerar, tanto 
em termos orçamentários como em relação à própria saúde 
e ao meio ambiente. Por isso, a relação direta entre educação 
financeira, consumo consciente e educação ambiental. Sobre 
este último tema, já trabalhado há mais tempo de forma estru-
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turada pelas escolas, reforço justamente a articulação com as 
outras competências, extrapolando os conteúdos curriculares 
específicos sobre ciências e natureza. 

Por fim, um projeto bem estruturado para o desenvolvimento 
desses conteúdos e competências não pode deixar de contemplar a 
cidadania e a ética,  intrinsecamente ligadas a toda essa discussão, 
dentro de um conceito mais amplo de responsabilidade social. 

Após discorrer sobre os temas e competências que são rele-
vantes para o século 21, proponho uma reflexão final: há que se 
adotar essas práticas de forma mais integrada com todo o projeto 
da escola e não apenas em ações ou projetos isolados. E já desde 
as séries iniciais. 

O trabalho estruturado dessas competências, pensado de 
forma articulada, inclusive com as disciplinas do currículo, 
requer planejamento e investimento na formação dos profes-
sores. No entanto, as escolas que se propuserem a oferecer uma 
proposta de ensino amparada por ferramentas educacionais 
que contribuam para o pleno desenvolvimento de todas essas 
demandas, cada dia mais latentes na sociedade contemporâ-
nea, estarão à frente na conquista de uma educação pautada 
na autonomia, na liberdade, nos valores e no compromisso 
com a cidadania.
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O Ano Internacional da Química 
como tema transversal

Aproveitando que a UNESCO elegeu 2011 como o Ano 
Internacional da Química, o primeiro contato dos estudantes do 
Colégio Magnum Cidade Nova com os conteúdos relacionados 
a esta disciplina já acontece desde a Educação Infantil.  

Com o terremoto e o tsunami que devastaram o Japão, o medo, 
que agora assombra não só esta nação, mas também o restante do 
mundo, é o da contaminação radioativa. Dessa maneira, a palavra 
“Química” está mais uma vez associada a uma conotação negativa 
nos principais veículos de comunicação. Mas, mesmo antes de 
toda essa tragédia de consequências ainda incalculáveis, a “Quí-
mica” já era muitas vezes relacionada a elementos negativos, como 
gases que poluem o ar, emissão de substâncias tóxicas, produtos 
transgênicos, entre outros. 

O que muitos não se recordam na maioria das vezes é que 
grandes avanços conquistados pelo ser humano só foram possíveis 
graças à Química. Entre eles estão o surgimento dos antibióticos, 
dos detergentes biodegradáveis e tecnologias como o videogame. 
Os grandes problemas do homem, hoje, só serão resolvidos com 
a ajuda da Química. Ela é a ciência do conforto, da modernidade

A fim de tentar colocar em evidência esse outro lado, às vezes 
deixado em segundo plano, a Organização das Nações Unidas 

Eldo  Pena Couto

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) elegeu para 2011 
como um dos temas, juntamente com o Ano Internacional das 
Florestas, o Ano Internacional da Química. Por isso, escolhemos 
o tema para desenvolver, durante o ano letivo, iniciativas com o 
intuito de estimular o interesse e demonstrar a real importância 
dessa ciência. Sabemos também que precisamos inspirar novos 
talentos para a pesquisa científica e aproveitar a oportunidade 
que foi fundamental para o Magnum.

No Colégio Magnum Cidade Nova em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, “Química: a nossa vida, o nosso futuro” é o tema 
transversal deste ano. Isto significa que todas as séries, desde a 
Educação Infantil ao Ensino Médio, devem ter contato com 
o assunto por meio do desenvolvimento de projetos e outros 
trabalhos. Este é um desafio principalmente para os educadores 
da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Como até o início deste ano letivo a Química ainda não 
era trabalhada de forma tão aprofundada na rotina escolar das 
crianças, percebemos que seria necessário apresentar um elemento 
capaz de despertar a atenção dos estudantes, de suas famílias e 
também do corpo docente. Por isso, a Química foi escolhida como 
tema da agenda 2011 da escola. A capa foi ilustrada com átomos, 
moléculas e outros elementos que nos remetem imediatamente 
a esta ciência. 

Já nas páginas internas, é possível encontrar informações 
relacionadas à Madame Curie e aos 100 anos do prêmio Nobel 
conquistado por ela. Além disso, constam também perguntas do 
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não se misturam. Já os alunos do 2º período aprenderam que a 
casca do ovo é constituída de elementos químicos como Carbo-
nato de Cálcio e Carbonato de Magnésio. O 2º ano do Ensino 
Fundamental visitou a Sala Ambiente de Química, que fica dentro 
da escola. O espaço visa fomentar e incentivar a investigação em 
Química. No 5º ano, a Química envolveu também as aulas de 
Educação Física com uma palestra que enfatiza a importância 
do filtro solar em quaisquer atividades relacionadas ao ar livre. 

 Florestas 
A UNESCO elegeu este não apenas como o Ano Interna-

cional da Química, mas também como o das Florestas. Por isso, 
este tema também será trabalhado da Educação Infantil ao 5º ano 
do Ensino Fundamental por meio da utilização de revista sem 
quadrinhos como instrumento pedagógico. Dando continuidade 
a uma série lançada anteriormente pelo Magnum com o título 
de Magnito e sua turma – os protagonistas e heróis Magnito e 
Magnífica, com a ajuda dos alunos do Magnum, embarcam em 
uma aventura na Floresta Amazônica, com o objetivo de combater 
uma empresa que comete crimes contra a natureza. 

A história trabalha junto aos jovens estudantes conceitos 
como sustentabilidade, preservação e conservação de espécies e 
como cada um de nós pode contribuir com a natureza. Por meio 
da abordagem de valores como amizade, cooperação e amor ao 
próximo, a história nos ensina a valorizar todas as riquezas que 
podem ser encontradas nas florestas e como espécies da flora 
e da fauna podem reagir caso o homem continue invadindo e 
maltratando aquele espaço que eles conhecem como lar.

senso comum, cujas respostas são encontradas na Química. Entre 
elas estão: “Por que a pipoca estoura?”; “Por que o céu é azul?”; 
Como a lagartixa sobe na parede?” e outras.

Todo o conteúdo foi elaborado e organizado pelos profes-
sores de Química da escola e estudantes que integram a Equipe 
do Conhecimento, iniciativa do Magnum, na qual alunos que 
demonstram afinidade em determinada área têm a chance de 
aprofundar os seus conhecimentos.  

Capacitação 
Para que os professores da Educação Infantil e das séries 

iniciais do Ensino Fundamental se familiarizassem com conceitos 
relacionados à Química e a melhor maneira de abordá-los em sala 
de aula, foram realizadas capacitações com docentes do Magnum 
licenciados na disciplina. No início do ano, quando a iniciativa foi 
lançada, os nossos professores do Ensino Médio ministraram aulas 
para as crianças. À medida que há necessidade de aprofundamento 
em um assunto mais específico, estes profissionais retomam o 
trabalho com estas turmas. 

Esse primeiro contato com a Química acarretou o surgimento 
de vários projetos. Cada um deles é trabalhado especificamente 
em uma série. Nas várias turmas do Maternal, por exemplo, são 
realizados diferentes experimentos, com objetivos distintos. Em 
um deles a proposta é descobrir se objetos como areia ou bola de 
gude afundam ou boiam na água, o que representa uma maneira 
de introduzir conceitos relacionados à densidade. Em outro, foi 
possível constatar a existência dos três estados físicos – gasoso, 
líquido e sólido – por meio da observação da água. 

O 1º período trabalhou o conceito de heterogeneidade, ao 
perceber que água e óleo se separam em duas camadas e, portanto, 

Eldo Pena Couto é diretor do Colégio Magnum Agostiniano  
e coordenador regional do PEA-UNESCO
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“Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas que 
pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Khan.

– A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – respon-
de Marco –, mas pela curva do arco que estas formam.

Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois 
acrescenta:

– Por que falar das pedras? Só o arco me interessa.
Polo responde:
– Sem pedras o arco não existe.”
Calvino, Ítalo – Cidades Invisíveis, Companhia das Letras,  

p. 81, 2003.

Educação escolar:  
um compromisso que une o público  
e o privado na formação de jovens

Resumo:
O escopo que motivou este texto é de refletir sobre possíveis 

parcerias entre o setor público, privado e o denominado “terceiro 
setor” (ONGs) em ações conjuntas no campo da educação escolar, 
visando favorecer a formação de crianças e jovens no que tange à 
constituição de competências e habilidades.

O substrato desta reflexão foi a realização de uma parceria en-
tre os diferentes setores – escola particular, município e organiza-
ção não governamental (ONG) – para viabilizar o intercâmbio de 
culturas juvenis de uma escola particular da zona sul de São Paulo 
e jovens de escolas públicas em Teresina e na cidade de Picos (PI).
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Introdução
Na bela narrativa proposta por Calvino, o protagonista Marco 

Polo tenta explicar ao imperador Kublai Khan o que seria seu 
império, pelo fato de o imperador nunca haver saído da cidade 
imperial e nem ao menos saber o que continha tal império.

Narrar para o outro o que ele não sabe e não vê é um exercício 
que exige um compromisso ético entre o narrador e seu interlo-
cutor que transcende a experiência do simples contar. No texto 
de Calvino, percebemos a confiança entre Kublai Khan e Marco 
Polo diante do grande objetivo que os une: tornar conhecido o 
que não é conhecido.

Decorrente deste compromisso entre o narrar e o refletir 
sobre uma experiência educativa que forjou um pacto entre setores 
tão diferentes como o público, o privado e o terceiro setor é que 
retomamos alguns pressupostos que fundamentaram tal pacto.

A partir dos anos de 1990, a escola brasileira tem convivido 
com uma série de proposições de reformas educativas que tem 
como leitmotiv a busca de um currículo que consiga realizar os 
sentidos postos para a educação escolar; sentido este que está atre-
lado à ideia de que o cotidiano escolar seja um espaço aprendente 
para crianças e jovens, isto é, a escola pode e deve ser o lugar do: 
aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender 
a fazer, como anunciam documentos nacionais e internacionais, 
como é o caso do Relatório Jaques Delors de 1996.

Nesse sentido, a tentativa de aproximar a formação de jovens 
no espaço escolar com os pressupostos anunciados pelas proposi-
ções curriculares organizadas no MEC, desde documentos como 
as DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Mé-
dio – até o recente documento Ensino Médio Inovador de 2009, 
tem sido a bússola para as instituições escolares que assumem um 
compromisso de reconhecer a escola como um espaço aprendente.

No caso do Colégio Magister, tais documentos ou discursos 
curriculares associados à proposta pedagógica de uma escola que 

segue os pressupostos da UNESCO serviram para a gestão escolar 
organizar o currículo do Ensino Médio a partir do reconheci-
mento que os jovens e as juventudes são portadores de cultura, 
portanto a ideia de atender às demandas para a formação de 
jovens implicaria o reconhecimento de que no espaço deste nível 
de ensino os jovens são corresponsáveis por suas aprendizagens.

Sendo assim, o currículo escolar constituído no cotidiano 
reconhece os jovens como sujeitos de cultura, saberes e conhe-
cimento, portanto, o currículo do Ensino Médio incorpora na 
organização do trabalho educativo situações de aprendizagens 
tanto no campo disciplinar, como também no campo dos projetos 
nos quais os jovens são protagonistas de seus saberes, de novos 
conhecimentos e, por que não dizer, de suas próprias histórias.

Os pilares da formação de jovens ensejam um novo currículo 
para o Ensino Médio: novos saberes; novas ações educativas.

No caso do Colégio Magister, seu currículo é pautado num 
tripé – vide o Ensino Médio Inovador – que incorpora elementos 
de cultura, conhecimento e educação científica e tecnológica.

Dessa forma, a necessidade de garantir itinerários de formação 
de jovens que contemplassem a diversidade das culturas juvenis no 
cotidiano escolar ensejou um olhar que descolonizasse um currí-
culo tradicional ao mesmo tempo, tendo estratégias de sondagens 
junto aos jovens, estabelecesse caminhos para atender possíveis 
demandas desses sujeitos por novos saberes que não poderiam ser 
mais desconsiderados pela escola.

Sendo assim, constatou-se que havia indícios nas práticas esco-
lares para trazer para o processo ensino-aprendizagem no Ensino 
Médio novos saberes, novos conhecimentos que não seriam de 
fácil trabalho na estrutura das disciplinas clássicas ou tradicionais.

Dessas interpretações e indícios, novas disciplinas escolares 
foram aparecendo na matriz curricular do Ensino Médio como 
tentativa de realizar os pilares propostos para a formação de jovens 
como são as disciplinas: Geografia Literária que permite um diá-
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logo mais interessante entre os campos da literatura e da geografia; 
Cultura e Cidadania enquanto disciplina que pensa o debate sobre 
as juventudes numa perspectiva não prescritiva e sim dialogada, 
pois os jovens estão produzindo saberes e conhecimentos que a 
escola precisa valorizar e sistematizar, ou ainda Ensino de Artes 
e Cultura Afro-brasileira, ou ainda o caso de disciplinas por nós 
denominadas Projetos que incluem oficinas e minicursos como 
Astronomia, Da palavra ao mundo (sobre leitura), Química da 
Vida, Educação Financeira ou Revelando São Paulo.

Por serem articuladoras de saberes que não faziam parte de 
maneira sistemática no cotidiano escolar, essas disciplinas apre-
sentam em seus DNAs elementos que sinalizam para um trabalho 
interdisciplinar – pois não podemos esquecer que novos saberes, 
informações e conhecimentos estão sendo incorporados nessas 
fronteiras – aliás, como demanda o currículo do Ensino Médio.

Geografia Literária: um olhar 
interdisciplinar para formar jovens 

A ideia de realizar um estudo com os jovens a partir de uma 
temática em comum a disciplinas diferentes como a Geografia 
e a Literatura permitiria um tratamento pedagógico no qual 
conteúdos abstratos pudessem ser de reconstrução a partir das 
percepções dos próprios estudantes; nascia assim uma perspectiva 

metodológica para o ato de aprender que é o trabalho por projetos.
O tema denominado Sertão e o nosso olhar foi a porta de 

entrada para construir uma perspectiva interdisciplinar entre as 
áreas, criando assim um ambiente de reflexão nos jovens a partir 
de questões que sempre se fizeram presentes em nosso cenário 
político, social e cultural, por exemplo: o que é o sertão? O que é 
o sertanejo? Políticas públicas em regiões de miserabilidade social: 
como fazer? Há uma cultura do sertão? Qual é a importância do 
sertão? São Paulo é uma metrópole nordestina?

Nesse sentido, Vidas Secas, obra magna da literatura regional 
brasileira, tornou-se um caminho para que o sertão viesse para as 
nossas discussões e, quem sabe, em algum momento, permitisse-
-nos construir também um passaporte para o sertão.

A parceria intersetorial
A necessidade de aproximar o que era sempre distante e di-

ferente ensejou nos jovens, educadores e gestores a ideia de que 
para o sertão vir até nós e nós irmos até o sertão era fundamental 
criar mecanismos de cooperação entre instituições como escola, 
o terceiro setor e o poder público (1).

Nascia assim o esboço de uma articulação entre esferas sociais 
que pudessem viabilizar essa experiência a priori para jovens da 
escola. Do diálogo entre os representantes dessas esferas chegou-
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-se à proposição de intercâmbio entre culturas de jovens de São 
Paulo e jovens do Piauí.

Portanto, intercambiar as culturas juvenis de espaços e locais 
diferentes poderia ser a moeda de troca para que interesses tão 
diversos pudessem ser contemplados. Estabelecer proposições 
para a realização do encontro das culturas juvenis das cidades 
de Teresina e Picos era um caminho para que o sertão pudesse 
ser assinado.

Dessa maneira, a primeira etapa para tal empreitada foi orga-
nizar ações nos respectivos espaços para garantir o intercâmbio 
que ia da construção de oficinas – leitura, teatro e dança e de 
ambientações tecnológicas – por parte dos jovens de São Paulo, 
como também da criação de ações e de apresentações dos jovens 
do Piauí sobre o folclore, a cultura, as danças e a vivência nas 
comunidades rurais junto às populações do campo.

O segundo passo foi o reconhecimento de que as trocas 
de experiência poderiam acontecer entre os jovens, assim como 
entre os educadores e os gestores de ambas as cidades. Portanto, 
organizou-se o encontro de formação entre educadores da insti-
tuição escolar e os professores do município, para refletir, pensar 
o papel da escola, da escolarização na formação de crianças e 
jovens. E, finalmente, a organização de uma vivência literária no 
espaço da caatinga, sendo o olugar escolhido, com o apoio do 
poder público, foi a Serra da Capivara.

Foram os esforços de estudantes, professores, funcionários e 
gestores de ambas as localidades, como também do suporte da 
organização não governamental que permitiram a concretização 
desse intercâmbio de culturas juvenis. Tal iniciativa, reconhecida 
pela Prefeitura Municipal de Picos, como também pela própria 
Secretaria de Educação do Piauí, com a emissão de certificados 
de participação, com as horas realizadas nos trabalhos, validava 
esta singular experiência na formação de jovens.

Formação de jovens gestando novas práticas de 
interlocução entre o público e o privado

A responsabilidade educativa, por vivenciarmos um contex-
to no qual todos os espaços formam e educam, não pode ficar 
atrelada à ideia que fundamenta uma separação entre a esfera do 
privado ou do público.

Sendo assim, pode-se afirmar que foi o pretexto de oferecer 
aos jovens de São Paulo uma experiência educativa, cujo ponto de 
partida era o texto literário e a compreensão do que vinha a ser o 
sertão e por que de leituras tão díspares sobre esta realidade que 

permitiu o diálogo entre instâncias tão diversas em seus objetivos 
e interesses como são escola particular, poder público municipal 
e organização não governamental. 

O interessante neste diálogo pontuado em Delors (1996, p. 
175) é que o ato educativo pode suscitar um amplo acordo entre 
os diferentes atores sobre a importância e sobre o seu papel na 
sociedade, portanto, essa parceria permitiu a constatação de que 
a formação e a educação de crianças e jovens necessitam de ações 
que ultrapassem fronteiras que o século 21 não mais ratifica. 

Formar e educar jovens requer a construção de pactos; um 
pacto social no qual os interesses locais e particulares não devem 
ser os reguladores das ações, pois o que o intercâmbio de cul-
turas juvenis nos ensinou é que jovens podem aprender com os 
adultos, como revela a experiência escolar; porém, e isso deve ser 
um objetivo de gestores e educadores, jovens também aprendem 
com outros jovens e, portanto, a instituição escolar no século 21 
deve ser um lugar de encontro de saberes, de intercâmbio entre 
os saberes dos adultos com os saberes dos jovens. 

Compreender isso e organizar ações no interior e para além 
dos muros da escola pode ser um caminho interessante para as 
práticas escolares, tanto na escola pública como na escola particu-
lar. O que a experiência realizada no Piauí revelou de interessante 
é que o tripé forjado na parceria entre ONG, poder público e 
a escola particular poderia estar criando um novo modus operandis 
para as práticas escolares. 

Sendo assim, devem e podem os diferentes setores como o 
poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor serem inter-
locutores para que a escola do século 21 possa ser o espaço no 
qual a realização dessas duas proposições que fundamentam a 
escolarização – aprender com os adultos e aprender com outros 
jovens – ressignifique a humanização de crianças e jovens no 
cotidiano escolar.

Alexandre Brabudo; Gilberto Rodrigues; Juraci Alcantara e  
Marcelo Feitosa, professores do Colégio Magister. 

Notas
1. A parceria com a ONG Pro Brasil, que desenvolve trabalhos no 

campo da saúde na região sul da cidade de São Paulo e possui ações tam-
bém no interior do Piauí, na cidade de Picos, foi o pretexto para ampliar 
o debate e propor para o poder público municipal uma cooperação entre 
esses agentes para oferecer aos jovens das duas cidades um encontro de 
trocas de experiências, notadamente no campo cultural. 
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No dia 5 de junho, uma das mais movimentadas áreas 
verdes da zona norte de São Paulo, o Parque da Juventude, 
recebeu centenas de famílias. Cerca de 2 mil pais e filhos 
foram a esse espaço para participar de oficinas, brincadeiras, 
dinâmicas – tudo para celebrar o Ano Internacional das 
Florestas. O evento, chamado Brincandando na Natureza, 
foi organizado com a parceria entre duas escolas associadas 
do PEA, o CERMAC e o Tarsila do Amaral, ambos locali-
zados na zona norte da capital paulista, juntamente com a 
organização não governamental IPA Brasil.

A ideia central do Brincandando na Natureza é criar 
uma cultura para as atividades lúdicas e culturais nos es-
paços públicos das cidades, estimulando a busca de melhor 
qualidade de vida e enfatizando boas relações entre adultos 
e crianças. O projeto sempre se desenvolve em consonância 
com a temática da UNESCO. Por isso, em 2011, o tema das 
florestas centralizou as atividades.

Projeto Brincandando na 
Natureza

PEA  e a Comunidade

Para a realização do evento, que fez parte da agenda da 
Virada Sustentável de São Paulo, foi montada uma grande 
estrutura de parceiros e apoiadores, incluindo governo – 
subprefeitura do Tucuruvi, SABESP e Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente – e empresas privadas.

Dentro do parque, na Trilha do Aventureiro, foram mon-
tadas sete estações temáticas, envolvendo histórias, jogos, 
ambiente, brincadeiras e apresentações teatrais, entre outras 
atividades que buscaram, por meio do lúdico, ampliar a 
consciência emocional. Além disso, aconteceram caminhadas 
pela trilha ecológica e apresentações culturais.

Nas Estações, as famílias recebiam um “passaporte”, 
que lhes dava o direito de visitar os espaços e, ao final do 
percurso, receber seu Certificado de Aventureiro. No palco, 
especialmente montado pela subprefeitura, apresentaram-se 
grupos performáticos, musicais e culturais da comunidade 
durante todo o evento. 
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As escolas do PEA participaram ativamente, em todas 
as etapas, inclusive na costura da rede de apoio institucio-
nal. A capacitação dos Agentes do Brincar foi realizada no 
CERMAC, em maio, com a participação de 56 pessoas, com 
o objetivo de informar sobre o programa, embasar o conhe-
cimento dos participantes sobre o brincar e aprofundar sua 
motivação. A formação incluiu noções sobre os direitos das 
crianças e dos jovens. 

Desse modo, o Brincandando na Natureza foi uma opor-
tunidade ímpar para que crianças, jovens, famílias, educadores 
e comunidade se engajassem em um diálogo, relacionando 
brincadeiras, jogos e atividades culturais, em ações concretas 
a favor da natureza – e mostrou como as escolas do PEA 
podem realizar grandes eventos, mobilizando a comunidade 
e levando adiante as mensagens centrais da UNESCO.
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Dias e Semanas Internacionais
observados pelas Nações Unidas
JAnEiRo
27 - Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto (ONU)

FEVEREiRo
21 - Dia Internacional da Língua Materna (UNESCO)

MARço
8 - Dia Internacional da Mulher
21 - Dia lnternacional para a Eliminação da Discriminação Racial
21 - Dia Mundial da Poesia (UNESCO)
22 - Dia Mundial da Água
21-28 - Semana de Solidariedade com os Povos em Luta contra o Racismo e a 
Discriminação Racial
23 - Dia Mundial da Meteorologia (OMM)
24 - Dia Mundial da Tuberculose (OMS)
27 - Dia Mundial do Teatro

ABRil
4 - Dia Internacional de Alerta às Minas Terrestres e Assistência à Desminagem
7 - Dia Mundial da Saúde (OMS)
7 - Dia Internacional para Reflexão do Genocídio de 1994 em Ruanda
23 - Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais
21 a 28 - Semana da Ação Mundial de Educação para Todos
29 - Dia Internacional da Dança (UNESCO) 

MAio
3 - Dia do Sol (UNEP)
3 - Dia Mundial da Liberdade de lmprensa (UNESCO)
15 - Dia Internacional das Famílias
17 - Dia Mundial das Telecomunicações (UIT)
17 - Dia Mundial da Sociedade da Informação
18 - Dia Internacional do Museu
21 - Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento (UNESCO)
22 - Dia Internacional para a Diversidade Biológica 
25 - Dia da África
25-31 - Semana de Solidariedade com os Povos sem Governo Próprio
29 - Dia Internacional dos Trabalhadores das Forças de Paz
31 - Dia Mundial de Combate ao Fumo (OMS)

JUnHo
4 - Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão
5 - Dia Mundial do Meio Ambiente (PNUMA)
17 - Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca
20 - Dia Mundial dos Refugiados
23 - Dia das Nações Unidas para o Serviço Público
23 - Dia da Língua Portuguesa
26 - Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas
26 - Dia Internacional em Apoio às Vítimas de Tortura

JUlHo
1º sábado - Dia Internacional das Cooperativas
11 - Dia Mundial da População (UNFPA)

AGosto
9 - Dia Internacional dos Povos lndígenas
12 - Dia Internacional da Juventude
23 - Dia Internacional para Relembrar o Tráfico de Escravos e sua Abolição (UNESCO)

sEtEMBRo
8 - Dia Internacional da Alfabetização (UNESCO)
16 - Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio
21 - Dia lnternacional da Paz
Última semana de setembro: Dia Marítimo Mundial (IMO)

oUtUBRo
1º - Dia Internacional das Pessoas Idosas
1ª segunda-feira - Dia Mundial do Habitat
4-10 - Semana Mundial do Espaço Sideral
5 - Dia Mundial dos Professores (UNESCO)
9 - Dia da União Postal Universal (UPU) 
10 - Dia Mundial da Saúde Mental 
2ª quarta-feira - Dia Internacional para a Prevenção de Desastres Naturais 
16 - Dia Mundial da Alimentação (FAO)
17 - Dia Internacional para a Eliminação da Pobreza
24 - Dia das Nações Unidas
24 - Dia Mundial da Informação sobre Desenvolvimento
24-31 - Semana do Desarmamento/Semana Mundial da Paz
Língua: espanhol

noVEMBRo
6 - Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em 
Tempos de Guerra e Conflito Armado
10 - Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento (UNESCO)
11-18 - Semana Internacional da Ciência e da Paz
15 - Dia Mundial da Filosofia (UNESCO)
16 - Dia Internacional para a Tolerância (UNESCO)
19 - Dia em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito e seus Familiares
20 - Dia da Industrialização da África
20 - Dia Universal da Criança (UNICEF)
21 - Dia Mundial da Televisão
25 - Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher
29 - Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino

DEZEMBRo
1º - Dia Mundial da Aids (OMS) 
2 - Dia Internacional para a Abolição da Escravatura
3 - Dia Internacional dos Deficientes
5 - Dia Internacional do Voluntário pelo Desenvolvimento Sócioeconômico
7 - Dia Internacional da Aviação Civil (ICAO)
9 - Dia Internacional contra a Corrupção 
10 - Dia dos Direitos Humanos
11 - Dia Internacional das Montanhas
18 - Dia Internacional dos Migrantes
19 - Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul.

Especial
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