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Boletim CFEP 06 —17/12/2019 

Prezados leitores! 
 

São muitos os anseios dos profissionais da educação, razão 

pela qual zelamos pela legalidade nas formas de atuação 
utilizadas pelo Conselho Federal de Educadores e Pedagogos-
CFEP. 
É importante deixar sempre claro que os Conselhos são 

instituições voltadas ao reconhecimento de classe dos 
profissionais, diferindo-se dos sindicatos que buscam defender 
categorias profissionais em relação aos seus direitos 

trabalhistas. Por haver muitos equívocos nesse entendimento, 
tivemos que justificar perante o Ministério Público Federal nos 
estados do Pará e Amazonas, a nossa atuação e nossos 
respectivos registros legais, os quais foram devidamente 

esclarecidos. 
Está disponível em nosso site www.cfep.org.br > aba > Publicações > o Código de Ética 
dos Educadores e Pedagogos, o qual visa atender, orientar e zelar pela ética profissional 

dos nossos inscritos. 
No ano de 2020, estaremos disponibilizando um projeto que já está em fase de 
conclusão para dar acesso a todos os inscritos numa Plataforma de Estudos, com a 
finalidade de proporcionar capacitação com menor custo e  diversos benefícios. 

Alertamos que é de suma importância sua participação ativa no CFEP, pois só assim 
conseguiremos avançar na busca por qualidade na educação para todos, na melhor 
formação e qualificação dos profissionais da educação e também para postarmos boas 
matérias considerando as sugestões enviadas, o que acrescentará muito em todos os 

materiais produzidos pelo CFEP. Você pode deixar a sua sugestão no site 
www.cfep.org.br > aba > Sobre o CFEP > Sugestões.  
Visando expansão e crescimento acelerados, estamos desenvolvendo a estrutura da 

Editora CFEP, onde todos os profissionais da educação inscritos poderão escrever suas 
teses e publicá-las, colocando-as ao alcance de todo o Brasil. 
Agradecemos sempre o apoio obtido junto aos órgãos públicos e seus representantes. 
Isso nos motiva e nos dá a certeza de que sempre precisaremos de todo apoio para 

seguirmos mais fortes. 
Tomados por pensamentos de fé, amor e gratidão, a EQUIPE CFEP vem desejar a você e 
a sua família, um NATAL repleto de alegrias e boas surpresas e um ANO NOVO 
abençoado com muita saúde, trabalho, realizações e prosperidade! 
  

Dr. Geraldo Paiva 
Presidente CFEP 

(Dr. Geraldo Paiva—Presidento do CFEP) 
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 Para finalizar os eventos do CFEP 
no ano de 2019 com chave de ouro, foi 
realizada no dia 29 de novembro, às 
09:00, no plenário da Câmara Municipal 

da cidade de Palmas/TO, solenidade de 
Inauguração da Seccional do Tocantins 
e Posse da Diretoria. 

 O Estado do Tocantins abraçou a 
chegada do CFEP com a presença de 
mui tas  autor idades  e  seus 

representantes que prestigiaram a 
solenidade. Dentre os quais: o Vice-
governador do Estado de Tocantins, 
Wanderley Barbosa; o Deputado Federal 
Thiago Dimas; a Deputada Federal 
Prof.ª Dorinha Seabra; o Deputado 

Estadual (Presidente da Câmara 
Legislativa de Palmas), Toinho Andrade; 
o Deputado Estadual Léo Barbosa; 
o Deputado Estadual Valdemar Junior; 
o Deputado Estadual Ivory de Lira; 
o Deputado Estadual Ricardo Aires; o 

Vereador (Presidente da Câmara 
Municipal de Palmas), Marilon Barbosa; 
o Vereador Adão Índio; O Vereador Hélio 
Santana; a Secretária de Educação do 
Estado de  Tocantins,  Prof . ª 
Adriana Aguiar e a Secretária Municipal 

de Educação, Prof.ª Cleizenir Divina dos  

Santos. 
  A Solenidade foi marcada também 
pela homenagem feita a vários 
profissionais da área da educação, os 

quais contribuíram para o avanço da 
educação no Estado. 
  

  
O Conselho Regional de Educadores e 
Pedagogos-CREP Tocantins trabalhará 
em todo o estado para apoiar as 

atividades dos profissionais da educação 
através do seu reconhecimento, promover 
capacitação continuada e defender sua 
atuação. 
   

CFEP Inaugura Seccional no Estado do Tocantins 

Contato CREP Tocantins: 63 99239-7292 (Prof.ª Vitória Sodré) 

Vitória Sodré—Presidente do CREP Tocantins 

Dr. Geraldo Paiva (Presidente do CFEP) entregando  certificado de 

homenagem ao professor Jacob Augusto Ferreira (Prof. de Libras) 
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 A necessidade de melhorar a formação do 

professor brasileiro, em cursos de graduação e também 

nas atividades continuadas de renovação de métodos e 
conhecimentos, é consenso entre intelectuais e 

educadores de todas as nuances políticas e visões 

sociais. Com as mudanças em ritmo avassalador 

geradas pela revolução tecnológica e os procedimentos 

globais nos últimos anos, essa lacuna passou a criar 

prejuízos ainda maiores ao processo educacional.  
A pedagoga, fonoaudióloga e mestre em Linguística 
Aplicada aos Estudos da Linguagem Cristina Nogueira 

Barelli é especialista na formação inicial do docente em 

cursos de graduação. Nessa fase, destaca ela, um forte 

programa de estágio em campo é fundamental. “O 

estudante, que no caso dos cursos de pedagogia será o 
futuro professor, precisa ganhar prática docente nos 

estágios desde o primeiro semestre”, defende. “Nas 

nossas graduações, os estágios vão evoluindo em carga, 

complexidade e também nas séries do início ao final do 

curso.” 
 Para ela, uma boa forma de conseguir os efeitos 

de uma residência com o professor recém-formado é 
introduzir maior rigor no acompanhamento e cobrança 

de resultados dos profissionais em seus três primeiros 

anos de atividade. “Precisamos de uma política pública 

de verdade para receber esse professor quando ele deixa 

a graduação e ingressa no mercado de trabalho e 

fiscalizar os resultados de uma forma propositiva. O 
estágio probatório existe oficialmente na legislação, mas, 

na prática, fica apenas no papel na maioria dos casos”, 

lamenta. 
 Cristina Nogueira chama atenção para outro 

ponto importante no trabalho de aperfeiçoamento da 

formação docente em larga escala no país: a avaliação 
mais rigorosa da qualidade dos cursos. “Os cursos de 

pedagogia e licenciatura deveriam estar entre os mais 

fiscalizados e cobrados. Afinal de contas, eles formam 

pessoas que serão futuros profissionais em todas as 

outras áreas. Mas, infelizmente, historicamente nunca 

foi assim”, diz. “Essa realidade gera situações 
lamentáveis. Um exemplo: no último Enade, apenas 30 

dos cursos de pedagogia atingiram cinco, a nota máxima 

da avaliação. Isso é 3% do total. É pouco, muito pouco, 

constrangedor. E uma quantidade considerável ficou 

abaixo da nota três, considerada o piso aceitável. Abaixo 
disso, é necessário um processo de recuperação, mas 

está claro que esse trabalho não está sendo feito com as 

exigências necessárias para a elevação do nível geral.” 

 

 E qual é a parte a ser assumida pelo estudante e 

futuro professor nesse processo? 
 

 O que o aluno de licenciatura precisa fazer para 

colaborar com sua própria reciclagem e o trabalho 

de união de teoria acadêmica e prática? 
 

 “Antes de tudo, ele precisa entender que, no 

ambiente de mudanças em alta velocidade que vivemos 

no mundo atual, o educador não pode abrir não da 
combinação da pedagogia tradicional com a tecnologia e 

a contextualização do ensinamento. Os alunos atuais e 

grande parte dos professores já são filhos da era da 

digitalização total. A leitura e a análise das teorias 

clássicas são fundamentais, não há bons professores 

sem elas, mas é igualmente indispensável ligar esses 
conteúdos às realidades e apelos dos alunos e às 

ferramentas contemporâneas.” 

 A necessidade de manter métodos, projetos e 

conteúdos atualizados em toda a vida profissional, para 

o educador, é maior do que a de qualquer outra 

atividade. Por isso, a formação continuada a partir do 
início da atuação, segunda parte do processo, é 

igualmente fundamental. No Brasil, esse trabalho 

normalmente é feito em ilhas de excelência, quase 

sempre privadas. Redes públicas estaduais e 

municipais, que abrigam grandes quantidades de 

educadores, enfrentam grandes desafios para realizar 
essa tarefa. 
 

Formação continuada 
 

 Temos o exemplo do governo do Estado de São 
Paulo que criou, em 2009, a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação Paulo 

Renato Costa Souza (EFAPE). A missão da unidade é 

criar condições para o desenvolvimento profissional dos 

servidores da educação paulista através da atuação 
prática, com cursos e avaliações periódicas, e da 

adoção de novas tecnologias como ferramentas para a 

formação continuada. 
 Para levar os cursos e atividades a tantas 

escolas, professores e servidores em todos os cantos do 

estado, a escola conta com uma plataforma de peso: a 

Rede do Saber. Criada em 2001, essa rede pública de 
videoconferências, uma das maiores da América Latina 

com objetivos pedagógicos, passou para o controle da 

EFAPE a partir de sua fundação. A grande área de ação 

e a quantidade de profissionais envolvidos no trabalho 

da EFAPE evidenciam uma dificuldade a ser superada 

na formação continuada em larga escala: consultar e 
ouvir os educadores envolvidos, antes da definição de 

forma e conteúdo dos programas de renovação. Para 

isso, "É necessária  a realização de pesquisas de campo 

anteriores nos universos envolvidos", “A complexidade 

aumenta, mas não tem jeito: é um ponto fundamental. 
Nas redes mais volumosas, a saída é fazer pesquisa. É a 

forma como trabalhamos.” alerta Ivaneide Dantas da 

Silva, coordenadora de projetos e responsável pelas 

ações de educação continuada do Instituto 

Singularidades. 

                                                       
Eduardo Marini/revistaeducação.com.br 

FORMAR BONS PROFESSORES 
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Para que um hábito ganhe espaço em 

sua vida, é necessário que você se 

identifique com ele ou ao menos, tenha 

interesse em se desenvolver nele. Ao 

escolher uma atividade, seja realista: 

busque algo que possa se encaixar em 
sua rotina e estabeleça um objetivo 

(seja de frequência ou de nível de 

dificuldade) compatível com a 

dedicação que você colocará nele.  “Os 

benefícios de uma vida mais ativa e 

saudável são totais. Se ganha anos de 

vida com qualidade e tem impacto na 

mortalidade: se vive mais anos”, 

explica o médico Roberto Kalil Filho, 

presidente do Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas da FMUSP 

(InCor) e diretor de cardiologia do 

Hospital Sírio-Libanês. 

 
A seguir, veja alguns bons hábitos para 

trazer das férias para o dia a dia: 

 

1. Desconecte-se e esteja presente 

no momento. Quem nunca esteve em 

um lugar com o objetivo de relaxar ou 

se divertir, mas manteve a cabeça nos 

impasses e preocupações do dia ou nas 

pendências que o aguardavam no dia 

seguinte? O ideal, para a saúde mental 

é o desligar-se 100% e relaxar”, diz a 

psicó loga Cláudia  Magalhães , 

especialista em psicossomática. Para 

quem está de férias, pensar em 
problemas que precisarão ser 

resolvidos na volta às aulas, remoer 

s i t u a ç õ e s  e s t r e s s a n t e s  q u e 

aconteceram no trabalho e ficar 

checando o e-mail ou os grupos de 

WhatsApp do trabalho é continuar 

conectado ao trabalho sem ser 

produtivo. Deixar os problemas em 

seus devidos tempos e espaços e se 

policiar sobre os temas que você está 

trazendo à mesa podem ajudar a se 

desconectar dos problemas que 

impedem um bom descanso.  

A medida é válida não apenas nas 

férias. Final de semana começou? 

Feriadão vem aí? Acabou o expediente? 

Esse é o momento de focar no 

descanso (merecido), em você, nas 

atividades e tarefas pessoais. Esteja 
consciente de que a pendência será 

resolvida no seu devido momento e que 

pensar nela não ajudará a resolvê-la, 

apenas será motivo de ansiedade e te 

fará curtir menos o seu tempo livre. 

 

2. Troque um mau hábito por um 

bom. Pense nas vezes que você tentou 

manter uma rotina de exercícios, 

alimentação saudável ou de “práticas 

ideais” – ler um livro por semana ou 

assistir mais filmes, por exemplo. 

Agora, pense nas vezes em que você 

tentou cortar ou diminuir um alimento 
do qual gosta muito, mas não é muito 

saudável – um doce, um refrigerante 

ou uma fritura – ou deixar de fumar. 

Criar um bom hábito é muito mais 

difícil que largar um hábito ruim. Por 

isso, trocar um hábito por outro pode 

funcionar melhor para algumas 

pessoas. A vantagem da troca é que 

pode ser mais fácil incluí-la na rotina, 

já que não é necessário abrir espaço na 

agenda para a atividade. É preciso 

apenas identificar hábitos da rotina 

que podem ser melhorados para 

atender aos objetivos de uma vida não 
apenas mais saudável, mas que 

permitam incluir atividades para 

desenvolver mente e corpo.  

  

3. Esvazie a cabeça. A vida moderna é 

repleta de estresse: horas perdidas no 

trânsito, extensas horas de expediente, 

um celular que não para de notificar 

como anda o mundo e as suas 

interações. Para o professor, um outro 

fator reforça o cenário: uma sala com 

dezenas de crianças ou adolescentes 

cheios de energia que exigem atenção. 

Para lidar com tudo, é preciso uma 

válvula de escape, o que pode ser 

diferente para cada um. “Estresse afeta 

a saúde. Uma forma de reduzi-lo, 

independentemente da sua profissão, é 

por meio dos exercícios físicos”, diz 
Roberto Kalil. 

  

4. Procure atividades e pessoas que 

te fazem bem. Há muitas situações no 

dia a dia que não podemos mudar. 

Nem sempre é possível fugir do 

trânsito, melhorar o comportamento 

alheio ou evitar um acontecimento 

ruim. “É comprovado que negativismo 

adoece a saúde mental, pois vem 

sempre carregado de uma energia 

pesada e densa”, afirma a psicóloga 

Cláudia. O resultado pode ser estresse, 

mau humor e impaciência.  Apesar 
disso, boa parte do que acontece ao 

nosso redor pode ser transformado por 

atitudes positivas ou podemos fazer 

escolhas mais saudáveis para nossa 

saúde mental. Buscar atividades e 

pessoas que te fazem bem podem ser 

um bom caminho para garantir uma 

vivência mais leve e de qualidade. 

“Pessoas com bom humor e atividades 

que trazem prazer são quase que um 

medicamento para a vida”. 

Que tal começar uma vida mais leve e 

saudável hoje? Ou trocar um mau 

hábito por um bom? Muitos almejam 
bons hábitos, mas acabam desistindo 

rapidamente. “O erro mais comum é a 

falta de persistência e dedicação 

consigo mesmo”, pondera Cláudia 

Magalhães. DEDIQUE UM TEMPO A SI 

MESMO!  

  

 Laís Semis/novaescola.org.br 

BONS HÁBITOS PARA INICIAR NAS FÉRIAS (E INCLUIR NA ROTINA) 



 

                                                                                                                                                                                                                                 Pag: 5 

1. Quando sinto que já sei 
 

Custeado por meio de financiamento coletivo, 
o filme registra práticas inovadoras na 

educação brasileira. Os diretores investigaram 
iniciativas em oito cidades brasileiras e 
colheram depoimentos de pais, alunos, 

educadores e profissionais. 
Duração: 78 minutos 

Ano de lançamento: 2014 (Brasil) 
Direção: Antonio Sagrado, Raul Perez e 
Anderson Lima 

 
2. A Educação Proibida 
 

Gravado em oito países da América Latina, o 
documentário problematiza a escola moderna 
e apresenta alternativas educacionais em 

mais de 90 entrevistas com educadores. O 
filme é independente e foi financiado de forma 

coletiva. 
Duração: 145 minutos 
Ano de lançamento: 2012 (Argentina) 

Direção: German Doin e Verónica Guzzo 
 
3. Pro dia nascer feliz 
 

O filme mostra o cotidiano permeado de 
desigualdade e violência de jovens de quatro 

escolas públicas brasileiras, em 

Pernambuco, São Paulo, Duque de Caxias e 
no Rio de Janeiro. 

Duração: 89 minutos 
Ano de Lançamento: 2006 (Brasil) 
Direção: João Jardim 

 
4. Além da sala de aula 
 

Baseado em fatos, o filme narra a trajetória 
e os desafios enfrentados por uma 
professora recém-formada em uma escola 

temporária para sem-tetos nos Estados 
Unidos. 
Duração: 95 minutos 

Ano de lançamento: 2011 (EUA) 
Direção: Jeff Bleckner 

 
5. Sementes do nosso quintal 
 

A infância é o tema central do documentário, 
que foca no cotidiano da Te-Arte, uma escola 
infantil inovadora que foca no estímulo da 

criatividade infantil, e na trajetória da 
idealizadora Thereza Soares Pagani. 
Duração: 115 minutos 

Ano de lançamento: 2012 (Brasil) 
Direção: Fernanda Heinz Figueiredo 

Maneiras de Repensar a Educação 

Mais do que entreter, alguns filmes têm o poder de inspirar, principalmente quando o 

assunto é educação. Produções nacionais e internacionais vão além do questionamento do 
modelo tradicional de ensino e convidam para uma reflexão sobre o papel do professor, do 

aluno e do sistema educacional. Prepare a pipoca, um caderninho de anotações, e confira os 
primeiros cinco filmes que selecionamos sobre o tema: 


