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A Escola Rural de Selvíria, São Joaquim, 
realizou vários projetos durante o ano de 
2018. Professores, junto com a Coorde-
nação e Direção da escola, produziram 
trabalhos e atividades criativas que auxi-
liam no desenvolvimento de aprendizagem 
dos alunos desde o Pré ao Ensino Médio. 

Os projetos foram apresentados no 
encerramento do ano letivo, no primeiro 
Festival da Mandioca da escola, realiza-
do em dezembro de 2018, desenvolvido 
pelos alunos do EJA com os professores 
Marcos Fernandes Benites, Marta Célia 
Gonçalves e a coordenadora Daiane Ma-
riano, em que aprendem desde a origem 
da mandioca até a produção de receitas. 

Segundo o professor Marcos, o ob-
jetivo do festival é valorizar a agricul-
tura local. “Fizemos a parte técnica, 
onde os alunos tem a instrução sobre o 
plantio, cultivo, economia e culinário. 
Já na sala de aula, trabalhamos a lei-
tura e escrita através da produção de 
um livro de receitas”, explica Marcos. 

A “Charrete da Leitura” está entre os 
projetos trabalhados na escola, com crian-
ças do 4º ano do Ensino Fundamental, 
o professor regente Fernando Oliveira 
Araújo, junto com os alunos, realizam 
leituras nas casas de moradores próxi-
mos à escola, em uma charrete disponi-
bilizada pelo senhor Milton José Felipe. 
O projeto tem como objetivo incenti-
var a leitura, não só das crianças, mas 
também dos moradores da zona rural.  

“Enfeitamos a charrete, colocamos uns 
livros dentro, e a usamos para atender as 
pessoas que moram aqui por perto. Já as que 
moram longe, usamos o ônibus. Fazemos 
várias visitas, e em cada uma, um aluno lê 
um livro”, explica o professor. “Depois eu 

pedia para os moradores darem conselhos 
sobre a experiência de vida, para os alu-
nos levarem para a vida deles”, fi naliza. 

Para trabalhar a cultura americana, 
a professora de inglês Arnaliete Furlan 
e o professor de História, Daniel Pinhei-
ro, trabalharam no projeto Texas, onde o 
principal objetivo foi similar a cultura dos 
Estados Unidos ao Mato Grosso do Sul, 
com atividades sobre o estado brasileiro e 
o americano Texas. “Fizemos com que os 
alunos fi zessem pesquisas sobre a história 
de Mato Grosso do Sul, com a produção 
de cartazes, roda de tereré e também a 
músicas locais do estado”, explica Daniel. 

O último projeto, mas não menos im-
portante, é um trabalho desenvolvido pelos 
professores Vanderlei Barboza de Almeida 
e Lucas Cabeçoni dos Santos, com aulas 
de Muay Thai para a comunidade. As au-
las são realizadas três vezes por semana, 
aberto para todas as idades, além de os 
alunos terem oportunidades de concorrer 
em campeonatos estaduais e nacionais. 

O professor Vanderlei explica que “o 
principal objetivo é inserir no campo as 

atividades de cunho esportivo, como: Muay 
Thai, Boxe, MMA, visando assim uma vida 
saudável para crianças, jovens e adultos. 
Deste modo, pretende-se que o projeto 
traga lazer e esporte para a comunida-
de, proporcionando um auto conheci-
mento e progresso pessoal ao praticante, 
desenvolver habilidades psicomotoras e 
perspectivo-motoras dos praticantes do 
esporte, perceber que o projeto também 
é uma forma de lazer, de interação, de 
socialização, no qual visa o bem estar da 
comunidade. Bem como  se pode desco-
brir novos talentos a partir do desen-
volvimento das atividades esportivas”.

A presidente do SINTED, professora 
Maria Laura, parabenizou a escola pelas 
atividades desenvolvidas. “São grandes 
projetos, realizados com muita dedi-
cação e amor, e é isso que a educação 
precisa e o que a torna tão importan-
te, principalmente para os alunos, que 
se atraem por atividades criativas que 
contribuam para o desenvolvimento edu-
cacional de cada um deles. Parabéns a 
todos os envolvidos”, fi naliza a presidente
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O SINTED realizou, no dia 30 de novembro, a 
14ª edição do Chá dos (as) Aposentados (as), no Pa-
pillon Buffet, em Três Lagoas. Com o tema “Anos 
Dourados”, o evento contou com a apresentação do 
grupo das aposentadas “Mulheres que Brilham”, 
além de desfile e vários sorteios durante a noite. 

Uma dos momentos mais emocionantes foi 
uma homenagem do SINTED para Benedita Fur-
tado David, que faleceu em novembro de 2018. 
Dona Benedita administrava o curso de traba-
lhos artesanais para as aposentadas do SINTED.

O Chá (as) Aposentados (as) é realizado todo ano, 
exclusivamente para os aposentados filiados ao 
SINTED, em uma forma de confraternização. Para 
a presidente do SINTED, Maria Laura Castro dos 
Santos, “é um momento de muita alegria, dedica-
do especialmente aos nossos queridos aposenta-
dos, porque, sem dúvidas, eles merecem”, finaliza. 

SINTED TRÊS LAGOAS 
E SELVÍRIA REALIZA CHÁ 
DOS(AS) APOSENTADOS(AS)

MAIS UM ANO SE INICIA...
PROFESSORA MARIA  LAURA
PRESIDENTA SINTED
TRIÊNIO 2017 - 2020

Mais um ano se inicia e com ele, tempos 
de refl exão. Refl etir sobre o que acertamos, 
o que erramos e o que podemos melhorar. 

São 365 dias, 365 novas chances.

Um ano em que teremos que combater 
o retrocesso. 

Um ano em que deveremos acreditar em 
nós mesmos e fi carmos mais fortes.

Um ano em que teremos que desapren-
der, aprender e reaprender com os novos 
tempos. 

Um ano em que a caminhada não será 
fácil, mas que a palavra “desistir” não exis-

tirá em nosso vocabulário. 

Um ano de readaptação.

2019 está sendo, e será, um ano de muitas 
lutas, e consequentemente, conquistas. Um 
ano que será resumido em união, força e 
cumplicidade.

Desejamos que este novo ano seja o início 
da construção de um caminho de amor, 
alegria e de esperança. Será um grande 
ano, com grandes vitórias. Acredite. 

 

Saudações sindicais, 

Professora Maria Laura.

“Um ano em que teremos que desapren-
der, aprender e reaprender com os novos 
tempos. “

ADMINISTRATIVOS! 
NOSSAS SINCERAS DESCULPAS

2.019. Novo ano. Nós, professores, ape-
sar dos possíveis retrocessos, temos o que 
comemorar. Nosso plano de carreira nos 
possibilita um reajuste bem maior que a 
grande maioria dos funcionários públicos, 
seja federal, municipal ou estadual, e tam-
bém da iniciativa privada. Mas existe uma 
categoria que não tem motivos para a mesma 
comemoração: os administrativos. 

Durante décadas lutamos pela valori-
zação dos trabalhadores da educação. O 
magistério sempre foi assunto da imprensa, 
dos pais, dos alunos e dos governos. Todos 
falavam que os professores deveriam ser va-
lorizados. E os administrativos? Apesar dos 
esforços da nossa FETEMS e dos SINTEDs, 
não se conseguiu avanços sufi cientes para 
que os nossos colegas pudessem comemorar. 

O Brasil ainda não conseguiu se libertar 
do espírito colonial onde é normal a exis-
tência de duas categorias de pessoas: os 
valorizados e os “esquecidos”. Infelizmente, 
nossos companheiros administrativos ain-
da se encontram entre os “esquecidos” pelo 
poder público. E, quando iríamos “partir 

com tudo” na luta por eles, cai o governo de 
viés mais popular e entra um governo de 
espírito colonial. 

Estamos em um momento de lutar para 
garantir direitos conquistados já que o go-
verno eleito não vê com bons olhos o funcio-
nário público. Sua vontade é de nos “pregar 
na parede”, acusando-nos  de sermos um dos 
responsáveis pelos rombos dos governos. Joga 
a população, juntamente com a imprensa, 
contra nós, como se tivéssemos poder para 
causar os danos seculares que a elite eco-
nômica e política provocaram neste país. 

Pedimos nossas sinceras desculpas, como 
sindicalistas que somos, aos colegas adminis-
trativos por não conseguirmos convencer os 
diversos governos que vocês merecem muito 
mais do que recebem...     Que o seu trabalho 
é tão ou até mais importante que o nosso 
para o bom andamento da vida escolar. Que 
vocês, colegas, também tem família e fi lhos. 
Que são pessoas como nós, professores, mas 
que não são valorizados da mesma forma. 

Que vocês... SÃO GENTE!

Professor
Petrônio Filho
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