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Editorial
O objetivo precípuo do ensino de Língua
Portuguesa é aperfeiçoar a competência
comunicativa dos educandos. Isso equivale a dizer
que os discentes devem, no decurso de sua
formação escolar, aprimorar a capacidade de ler,
interpretar e produzir textos, porque é por meio
dos exemplares textuais que um idioma se
concretiza.
Por razões diversas, tal propósito tem-se
mostrado inexequível, e o insucesso da disciplina é
constatado no desempenho insatisfatório de
usuários da língua em avaliações várias, incluindo
exames internacionais, a exemplo do PISA. A
teoria da linguagem sugere, então, que as práticas
de leitura se assemelhem, cada vez mais, às
situações de produção cotidianas, a fim de que o
aluno perceba que a escrita é importante na
escola, porque também o é na vida em sociedade.
Escrever pressupõe dizer algo a alguém.
Em outras palavras, textos são escritos para serem
lidos por outrem. Professores precisam, então,
identificar o quê, para quem e para quê deve ser
dito, estimulando a produção textual a partir das
demandas dos contextos em que os estudantes se
inserem.
A vivência da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia configurou-se, para a docente
orientadora e alunos dos 1ºs anos de Informática e
Química, uma ocasião oportuna para a leitura e

produção de textos, tendo em vista a necessidade
de disseminação e integração de saberes das mais
distintas áreas do conhecimento. Assim, professora
e alunos julgaram adequada a produção de uma
revista eletrônica, o que favoreceria a exploração
de gêneros jornalísticos e evidenciaria a função
social das construções textuais.
A atividade consistiu da leitura e análise de
gêneros como crítica, reportagem, notícia, dentre
outros, seguida de sorteio do exemplar a ser
elaborado. Os alunos escolheram os temas sobre
os quais iriam escrever; informaram-se em fontes
diversas acerca deles; elaboraram suas criações;
foram orientados pela professora, tendo em vista a
refacção dos pontos sugeridos e enviaram seus
trabalhos já concluídos para a equipe responsável
pela diagramação da revista. As duas turmas se
mostraram receptivas diante da proposta,
estimuladas pela perspectiva de terem um públicoleitor, atribuindo um novo significado para a
realização de uma ação, antes vista apenas como
tarefa obrigatória de escola.
Espera-se que o trabalho coletivo do 1º
Informática e do 1º Química seja apreciado

por toda a comunidade do IF Sertão
Pernambucano e se consolide como
estratégia eficaz na formação de leitores e
autores autônomos, críticos, proficientes.

Carta ao leitor

É através de muito esforço e dedicação, que a revista
TECNO chega pela primeira vez até você, com temas
relacionados à educação, ciência e tecnologia. Esperamos
levar para todos, informações, entretenimento e diversão, de
forma clara, objetiva, dinâmica e inovadora. A leitura abre
portas para outras culturas, outros mundos, para o universo
do conhecimento, portanto nós da Tecno, desejamos a você
uma ótima leitura.

FUTURO

COMO BILL GATES ACHA QUE SERÁ A
TECNOLOGIA DAQUI A DEZ ANOS?
Bill Gates é um nome
bastante falado, mas
poucos sabem muito
sobre ele. Ele é o
criador da Microsoft e,
consequentemente, do
Windows, que é o
Sistema Operacional
mais utilizado no
mundo;
tendo
o
Windows XP como a

As

principais

primeira
colocação
com
69,73%
de
usuários; além do
Microsoft
Office,
dentre
outros
programas
também
recordistas
de
usuários.As mudanças
na tecnologia serão
“muito substanciais”
disse

previsões

feitas

o
fundador
da
Microsoft.
Segundo
Gates, os PCs e
softwares já mudaram
a forma como as
pessoas tiram fotos e
compram
músicas,
mas outras indústrias
serão afetadas nos
próximos anos.

por

ele

seriam:

Hoje sabemos que todos
os tipos de matérias são
constituídas por átomos,
e não pelos elementos ar,
água, fogo e terra como
pensavam os antigos. Os
anos passam e as ideias
mudam.
No início do século XV,
surge um movimento
artístico
e
científico
chamado renascimento,
que
possuiu
duas
características principais:
o racionalismo e o
experimentalismo.
A
partir de então, a
experimentação tornouse fundamental no campo
científico
e
dados
experimentais
de
pesquisas e de trabalhos
contínuos de um grupo de
estudiosos ajudaram a
derrubar os mitos da
alquimia.
Enfim, a busca pelo
saber, a sede pelo
conhecimento, move o
homem até hoje, fazendo
com
que
sempre
avançemos mais e mais,
descobrindo varias coisas
novas na química, biologia
etc. Uma comprovação
desse grande avanço
tecnológico é o

microscópio de lunetamento, o qual
possibilita a
observação da "superfície do átomo" através de uma
fotografia. Na verdade, é uma imagem formada por
computador, por emissão de complexos sinais eletrônicos
obtidos
pelo
aparelho.
Há pouco tempo, um super-nanorrobozinho foi
inventado, é do tamanho de uma molécula! Ele é capaz de
fazer movimentos para frente e para trás pelo comando de
controle remoto. Isso significa um objeto incrivelmente útil
para futuramente ajudar a controlar doenças, ele poderia
caminhar pelo corpo humano e mandar informações sobre
tal organismo. Imagine como a Medicina seria beneficiada. E
não para por aí. Muitas descobertas na genética estão
acontecendo por causa de pesquisas contínuas. As célulastronco podem ajudar na cura de pacientes que possuem
uma doença de pele raríssima, pois a superfície da pele é
tão sensível que se fere ao mínimo toque. Com o uso de tais
células, pacientes tiveram melhoras significativas a cada
tratamento.
E quanto mais o ser humano busca pelo saber, mais
recompensas surgem. Mas não só uma única pessoa se
beneficia, e sim toda uma sociedade que sempre será grata
pela busca interminável pelo conhecimento.

Já existem diversos
projetos no mundo
da criação da “casa
do futuro”. É uma
busca por melhores
modos de vida,
tendo-se conforto,
sem esquecer da
busca por maneiras
de tornar tudo isso
mias
sustentável,
tanto para o meio
ambiente
como
para
o
lado
econômico.

Mas é claro que no
começo
da
construção, o gasto
será maior, pois
procuram-se
materiais de alta
tecnologia
e
inofensivos ao meio
ambiente, e esses
meios tecnológicos
e sustentáveis são
mais caros. Mas, no
dia-a-dia,
isso
tornaria tudo mais
econômico, como o
sistema de água, já
que seria possível
armazenar a água
da chuva e realizar
um
tratamento
mínimo para o seu
reaproveitamento.

Imagina-se até
administrar a casa
por
meio
de
controles,
antes,
mesmo de chegar
em casa, como
encher a banheira,
ajustar
a
temperatura
da
água,
mudar
a
iluminação
do
quarto, entre outras
coisas. Os cientistas
e estudantes de
áreas voltadas à
tecnologia e ciência
dizem que não
demorará
muito
para essas casas
virem
a
serem
construídas.

Na sociedade atual, o conhecimento
de técnicas para alguns serviços vem se
tornando desnecessários. Diferente de
antigamente, os profissionais de hoje
requerem alta capacitação na função
em que atuam. De acordo com a autora
Pekena Rosa, a população tem que
parar e refletir sobre a qualidade dos
profissionais de hoje, e os profissionais
de décadas passadas.

É fato que antigas profissões
perderam o seu espaço no mercado de
trabalho atual.Isso se deu por
influências das mudanças sociais,tais
como os avanços tecnológicos e as
buscas por melhores qualidades de
serviços.
Há um tempo, técnicas manuais
eram
as
principais ferramentas
utilizadas na produção de diversos
materiais, porém hoje, com a busca por
maior produtividade em curto espaço
de tempo, vem-se substituindo, através
de inovações tecnológicas, a antiga
“mão-de-obra”.

Existem muitas histórias de pessoas
que tinham sua sustentabilidade por
meio de serviços simples, que não
requeriam tanta formação. Foi assim
com o senhor Manoel Alexandre da
Silva, em uma coluna de reportagem
sobre antigas profissões, num blog da
internet, contou sua história. Ele afirma
que ganhava cerca de 7 escudos
(moeda portuguesa da época)por
arrancar matos altos em propriedades
particulares.Nos
dias
atuais,essas
práticas foram extintas e pequenos
serviços como o citado pode ser
substituídos
por
uma
máquina
chamada cortador de grama.

Observando nossa sociedade hoje, percebe-se que profissões como as mencionadas
a seguir se tornaram obsoletas:

Entregador de leite: Principalmente nas cidades menores e no interior, era comum, no início
da manhã, o leiteiro passar para entregar garrafas de leite fresco nas casas.
Sapateiro: Ainda existe, é fato, mas em menor número. Antigamente, eles eram responsáveis
por reparos maiores e, também, pela confecção de certos modelos. Os sapatos eram
reaproveitados por anos, graças ao bom e velho sapateiro.
Alfaiate: Antigamente era muito comum as pessoas recorrerem a alfaiates e costureiros que
confeccionavam peças de vestuário sob medida. Ama: Mulher responsável por cuidar de filhos
dos seus patrões e, as vezes, até amamentar a criança,caso a mãe não dispusesse de leite.
Calçateiro: Calçava a rua manualmente.

Outro

grave

problema

é

o

desemprego causado pela incorporação
de inovações. A tecnologia parece ser
mais

eficiente

profissionais,

do
por

que

"simples"

isso

algumas

profissões deixarão de existir,como o
Será

que

a

tecnologia só

traz

carteiro,já

vantagens para a sociedade, ou será

eletrônicos.

que existem desvantagens por trás do

Mas

fantástico
Ao

mundo tecnológico?
analisarmos

superficialmente,

essa

questão

encontraremos,

na

que

os

correios

reconhecemos

tecnologia

nos

trará

serão

que

a

benefícios,que

contribuirão com o bem-estar social,o
cotidiano

se

tornará

muito

mais

maioria das vezes, uma única resposta,

prático,o mundo estará a um "click" do

a de que a tecnologia só traz benefícios

nosso alcance,com a internet quase

sociais.Porém não é tão simples assim,a

tudo

tecnologia pode sim trazer malefícios à

será

feito

em

casa.

Pensamos apenas que tudo está
acontecendo rápido demais,o homem

sociedade.
Dentre essas desvantagens,podemos

dever ter mais cautela,e pensar mais no

citar a poluição.Segundo a ONU,a

bem-estar do

geração

tecnologia a favor do futuro das

de

lixo

planeta,usando

a

tecnológico(pilhas,celulares,computado

próximas gerações.Não

res..) cresce a 40 mil toneladas por

simplesmente digerir as novas situações

ano,o que é algo extremamente grave,

impostas

prejudicial

meio

capitalista,devemos analisá-las e então

saúde

questioná-las,para que possamos fazer

não

ambiente,como
pública.

só

ao

também à

por

uma

devemos
sociedade

bom uso da tecnologia. Pensar um
pouco não faz mal a ninguém.

Entrevista
Luís Nicolas de Amorim Trigo, especialista
em Engenharia de Software, é professor do
curso de Informática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano – Campus Petrolina, onde
também atua na função de coordenador. Na
entrevista concedida a alunos do 1º Ano, ele
fala sobre a área, seus obstáculos, benefícios e
sobre a Semana de Ciência e Tecnologia.
1º ANO: Há quantos anos existe o curso de
Informática na instituição?
NÍCOLAS: No Ensino Médio Integrado, desde
2008.
1º ANO: Quais os principais obstáculos
enfrentados pelo curso? E quais as soluções
para eles?
NÍCOLAS: O fato de receber adolescentes que
acabaram de sair do Ensino Fundamental e ter
de entregá-los ao mercado como profissionais
dotados de competência técnica e de
maturidade. Somem-se a isso o custo para a
aquisição dos materiais necessários à prática
das disciplinas e a necessidade de um
planejamento adequado para superar tais
dificuldades.
1º ANO: A grande do curso corresponde às
demandas do mercado de trabalho?
NÍCOLAS: Como se trata de um curso
implantado recentemente, não disponho dessa
informação no momento por não termos
alunos já integrados ao mercado.
1º ANO: Atualmente, qual a composição do
curso de Informática?

NÍCOLAS: O curso é formado por quatro
grandes áreas: desenvolvimento de software;
montagem e manutenção; redes de
computador; designer web. Dentro dessas
áreas, o profissional atende de forma prática
às atividades da empresa, como as de
programador, suporte de atendimento, técnica
de redes e técnica de designer.
1º ANO: Quais as áreas que despertam maior
interesse dos alunos?
NÍCOLAS: As áreas de programação e de
designer apresentam maior receptividade da
parte dos alunos.
1º ANO: Quais os benefícios para quem opta
por esse curso?
NÍCOLAS: Além de preparar jovens para o
mercado de trabalho, também concede a eles a
possibilidade de ingresso no Ensino Superior,
diferenciando-os dos alunos do Ensino Médio
comum.
1º ANO: Qual a importância da Semana de
Ciência e Tecnologia?
NÍCOLAS: O evento possibilita a integração
entre a escola e a comunidade. Outro aspecto
relevante desse trabalho é que ele se constitui
um momento propício para a obtenção e troca
de conhecimentos da atualidade, o que nem
sempre encontra condições favoráveis em sala
de aula.

Internet nos carros

Ouvimos falar muito
sobre congestionamentos no
centro das Cidades, por isso
os pilotos e motoristas ficam
irritados. Mas se todas essas
irritações acabassem? Foi
assim que pensou um grupo
de engenheiros.
Esse
grupo
queria
integrar cooperativa com
tecnologia e, assim, lançou
um projeto chamado sistema
de transporte inteligente, que
tinha, como objetivo principal,
trazer benefícios para todos
pilotos e motoristas, mas esse
sistema tende a utilizar um
local que seja capaz de operar

níveis de comunicação através
dos dispositivos usados pelos
motoristas como GPS e
celulares, por isso veio a
proposta de utilização de uma
plataforma
que
poderia
localizar
e
mandar
informações para veículos
através de computadores.
Esse sistema de internet
nos carros será bastante
vantajoso, pois, antes mesmo
de o motorista ver que entrará
em um congestionamento, o
navegador do seu carro
sugere um desvio para evitar
tal local. Como o sistema é
cooperativo ao seguir as

orientações, o condutor do
automóvel, ganha bônus, uma
espécie
de
“quilômetro
ecológico”.
Os testes iniciais já estão
sendo feitos, em sete países
europeus
em
diferentes
situações de uso. O ritmo do
desenvolvimento
encoraja
Kompfner (quem apresentou
a proposta européia para a
internet dos carros), pois ele
afirma que as primeiras
“primeiras tecnologias da
internet dos carros deverão
ser adotadas a curto e médio
prazos ”.

INICIATIVA

“Esse é um ato de responsabilidade
e compromisso com o meio ambiente”

Novo projeto possibilita
reciclagem de lixo digital.
Empresa
chamada
Lixo Digital e que tem
sede em Itatiba-SP está
promovendo um projeto
chamado
Reciclagem
digital, no qual fazem o
uso de máquinas antigas
e
descartadas
pelos
usuários
para
gerar
renda e ainda ajudar no
meio ambiente.
Ela está pondo em
prática um projeto que
faz a reciclagem de peças
da área de informática.
Com
apenas
um
telefonema, os técnicos
vêm fazer a busca do
aparelho em domicílio
sem nenhum custo para
o doador, com a meta de
transformá-lo
em
matéria-prima que será

usada para a fabricação
de peças novas.
A organização foi
fundada em janeiro de
2004. Os proprietários
implementaram o projeto
com
uma
simples
contribuição
da
população; apenas com
um ato de doação das
suas má-quinas velhas e
que não tinham mais
serventia. Esse é um ato
de responsabilidade e
compromisso com o
meio ambiente, pois as
má-quinas
que,
provavelmente,
iriam
para o lixo estão sendo
usadas para a fabricação
de novos equipamentos,
que estarão no mercado
com um custo menor que
as máquinas fabricadas

com
matéria-prima
retirada
direto
do
ambiente. O desconto
gira
em
torno
de
duzentos reais, afirma a
LIXO DIGITAL.
Gerando renda para as
pessoas que trabalham
na empresa e que
tiveram tal iniciativa, os
empreendedores
contribuem
para
a
diminuição da poluição
no ambiente que antes
era produzida através de
equipamentos
que
necessitam de um longo
tempo
para
sua
decomposição,
um
exemplo é o monitor de
vídeo que passa, em
média, 450 anos para se
decompor.

Reciclagem de um computador
Todos os componentes
de um computador e do
monitor podem ser
reaproveitados. Até
mesmo as substâncias
tóxicas são reaproveitadas
na produção de novos
produtos, como
pigmentos e pisos
cerâmicos.
A ideia é que, além de
evitar que o metal
contamine o meio
ambiente,ele volte para a
linha de produção. Assim,
não
é preciso retirar mais recursos da natureza,
lembrando que, por ano,
são depositados no
ambiente 50 milhões de
toneladas de sucata de
computadores, e este
valor vem crescendo a
cada ano, assim consta
nos dados do
Greenpeace, porém, no
Brasil, ainda é muito
difícil conseguir reciclar
um computador por
completo.

O que acontece é que, em
geral, as empresas são
especializadas
na
reutilização de apenas um
tipo de material, como
placas, plástico ou metais.
Assim, quando uma máquina chega a esses
lugares, o que interessa é
aproveitado e o restante
tem destinação incerta.
Porém, provavelmente,
as peças
descartadas
voltarão
para
o
meio
ambiente, o que não é
uma boa ideia já que a
intenção é reciclar e
reaproveitar todas os
componentes que poderão
ser reutilizados.
Em virtude disso, a
USP está criando um
projeto para reaproveitamento de todas as peças
de
computadores.
A
equipe
irá
fazer
a
separação dos materiais e
destiná-los
para
as
empresas especializadas,
fazendo com que nada
seja descartado. Existe
uma falta de consciência

sobre esse assunto, mas
temos de pensar que, só
em 2008, foram vendidos
12
milhões
de
computadores
e
que,
daqui a cinco anos, eles
vão virar sucata, diz o
professor da USP Marco
Nadré Vizzortti.
Caso seja bem sucedido,
o projeto deveria ser
copiado
por
outras
indústrias que trabalham
com
equipamentos
eletrônicos,
como
aparelhos de SOM, DVDs,
TVs e outros. Isso porque,
quando não servem mais
para
uso,
esses
equipamentos
são
depositados em contato
com o ambiente, gerando
uma série de prejuízos,
jogando fora matériaprima que poderia ser
reutilizada em fabricação
de novos equipamentos
eletrônicos.
Tal
ato
permitirá que não haja
necessidade de retirar a
matéria-prima
diretamente do ambiente.

CRÔNICA

Tecnologia - companheira de todas as horas!
Público alvo da mídia, os
adolescentes cada dia mais mergulham
nesse universo, chamado tecnologia.
Ipods, MPs 05, 10, 12, computadores,
videogames, dentre outros, são a moda
da vez.
É com os avanços tecnológicos
que os adolescentes mais se
identificam e convivem, seja em casa,
na escola, no shopping, na rua, tanto
faz, eles não saem sem seus aparelhos.
Os adolescentes não precisam estar em
casa para trocarem torpedos e estarem
na sala de bate-papo.
A tecnologia nos proporciona a
substituição de um objeto com uma
utilidade por outros mais bonitos e
com várias outras utilidades, os quais
acabam chamando a atenção de todos. Mas, ela também tem suas desvantagens.
Muitos adolescentes que têm a facilidade de posse de um aparelho tecnológico
acabam substituindo o convívio com seus amigos e parentes, para poder ficar na
frente do “PC”, tornando-se completamente dependentes do mundo virtual e
privando-se do contato físico nas relações sociais.
O grande desafio é, portanto, sensibilizar as novas gerações para o valor das
relações interpessoais, fazê-las rejeitar a substituição do homem pela máquina e a
ideologia da retificação que se instala na civilização pós-moderna.

SOFTWARE LIVRE

Software livre e seus avanços
Os softwares livres
estão crescendo no
mundo,
querendo
ultrapassar
softwares
proprietários, pois são
quaisquer
programas
de computador que
podem ser usados,
copiados, estudados e
redistribuídos
sem
restrições.
Cada vez mais as
pessoas estão adotando
os softwares livres por
encontrarem vantagens
no seu uso, já que o
usuário não paga nada
e recebe atualização de
seis em seis meses,
como é o caso do
sistema Linux. Um dos
principais
e
mais
usados por empresas e
usuários, é chamado
Ubuntu, que é uma
distribuição Linux.

Descrição do Ubuntu:
A proposta do Ubuntu
é oferecer um sistema
operativo que qualquer
pessoa possa utilizar
sem
dificuldades,
independente-mente de
nacionalidade, nível de
conhecimento
ou
limitações físicas. O
sistema
deve
ser
constituído total-mente
de software
gratuito e livre, além de
isento de qualquer taxa.
Atualmente
uma
organização cuida para
que
cópias
sejam
remetidas em CDs para
todo o mundo sem
custos.
Nos dias de hoje, a
maioria dos sistemas
operacionais ainda são
os proprietários, sendo
utilizados por 90% da
população
brasileira.
Como
muitos
não

possuem
licenças
válidas, cometem crime.
Isso
ocorre
porque
legislação
do Brasil considera
a
pirataria como crime,
estando
sujeita
às
sanções previstas na Lei
10.695, de 01/07/2003,
pois, na maior parte dos
casos, são pessoas que
não podem pagar por
licenças de sistema ou
desconhecem
o
software
livre,
ou
porque não querem
simplesmente comprar
a concessão.
Mas
essa
tendência ao uso de
sistemas proprietários
está
cada
vez
diminuindo
com
o
avanço dos softwares
livres em todo o
mundo.

Saber ler não é apenas
deixar de ser analfabeto.
é algo mais importante
é algo mais certo.
é enxergar além do que o horizonte pode nos mostrar.
é ler aquilo que vem do nosso pensar.
Lembra quando nos começamos?
Ler parecia impossível.
mas era o começo de tudo.
éramos ainda criança e era só o começo
do nosso estudo.
Quando lemos o nosso nome pela primeira vez.
No cantinho do caderno que a professora fez.
Engolindo algumas palavras
Mas a vontade era mais
de chegar e contar para os nossos pais,
eu já sei ler.
E assim o tempo foi passando e começamos a ler ate história.
A história que todo mundo ainda guarda na memória.
Agora que já sabemos ler cadê aquela vontade constante.
Hoje nossos livros encontram fechados naquela estante.
Esperando a volta do estudante.
Pra você fazer a escolha certa
e ir de encontro a uma nova descoberta.
A leitura que é feita de vários pensamentos
mas só uma conclusão.
Ela será essencial
para e escolha de uma profissão.
Por isso é hora de erguer a cabeça. Pra você ver
a importância que tem o ato de ler.

Cientistas norte-americanos criaram o
material mais escuro do planeta, que
absorve quase 100% da luz que recebe. Ele
é feito de pequenos tubos de carbono
alinhados verticalmente, os quais são cerca
de 400 vezes mais finos que um fio de
cabelo. Além disso, os tubos apresentamse desorganizadamente, fazendo com que
a luz se prenda entre um tubo e outro.

tecnologia à escala nanométrica.
A
Iniciativa Nacional de Nanotecnologia dos
Estados Unidos foi criada para financiar
esse tipo de nanotecnologia: a sua
definição inclui qualquer elemento inferior
a 100 nanômetros com propriedades
novas. A nanotecnologia é uma descoberta
futura, pois só daqui a 20 anos poderemos
ter acesso completo a essa tecnologia.
Cinema Digital:

Esse material tem muitos fins para nós,
pois ele pode ser utilizado na conversão da
energia solar em eletricidade pela sua
grande quantidade de absorção assim
produzindo mais energia elétrica. Ele
também pode ser utilizado como barreira
de radiação, assim podendo bloquear
faixas, evitando o driblamento dos radares.
Nanotecnologia:

O Cinema digital traz uma tecnologia
que
sofre
constantemente
novos
aperfeiçoamentos. O mundo digital
possibilita produzir um filme de forma mais
barata e menos complicada. Na edição
digital, o processo é o seguinte: depois de
filmar, ou gravar, o cineasta pode ir direto
para a ilha digital e editar seu filme. Com o
filme pronto, é só enviar para os
laboratórios especializados e fazer sua
cópia em película 16 ou 35 mm. Esse
processo é chamado ampliação. A imagem
não é a mesma de um filme realizado em
película, já que os grãos da película
dificilmente são reproduzidos, mas o gasto
é
infinitamente
menor.

É a capacidade de criar coisas a partir do
átomo, usando as técnicas e ferramentas
que serão desenvolvidas, colocando os
átomos e moléculas no lugar desejado. Na
década de 80, pensava-se que fosse
possível criar engenhos na escala nano, por
exemplo:
computadores,
motores, muitos menores que
uma
célula.
Conforme
a
nanotecnologia se converteu em
um conceito aceito, o significado
da palavra mudou para abranger
“O desemprego global atingiu agora o seu
nível
mais alto desde a grande depressão da década de 1930.
os tipos mais simples de
Mais de 800 milhões de seres humanos no mundo estão
desempregados ou subempregados. Estes números
deverão crescer acentualmente até o final do século, à
medida que milhões de ingressantes na forma de trabalho
-Philippe Perrenoud:
sem emprego se encontrarão, e muitos desses, vítimas de
uma revolução tecnológica que está substituindo
“As crianças nascem em uma
rapidamente seres humanos por máquinas todo o setor e
cultura em que se clica e o dever
indústria da economia global”.
dos professores é inserir-se no
universo dos alunos”.

Citação:

Diário de bordo
Bom,
eu
poderia
começar escrevendo que
a viagem a São Raimundo
Nonato
foi
muito
interessante, única e
especial, mas acho que
isso seria clichê demais.
Não ousarei
escrever
apenas isso da nossa
primeira viagem, da nossa
primeira grande viagem.
Acredito que acordar
bem cedo para, às 6
horas, estarmos todos no
ônibus não foi o grande
problema, diante de uma
estrada em péssimas
condições. Mas venhamos
e convenhamos, isso
também não se constituiu
empecilho para que a
nossa viagem se tornasse
algo ruim. Ah! O mais
bonito disso tudo foi o
laço de amizade que
criamos, tanto com a
turma de Edificações,
como com a nossa turma,
pois deixamos de lado
qualquer mal- entendido
que ficara preso dentro da
sala de aula.
Chegamos à cidade
de São Raimundo Nonato
aproximadamente
ao
meio-dia e tudo parecia
festa... a separação dos
quartos, o almoço, as
conversas
com
os
professores
que
nos
acompanharam, Clésio e
Socorro, as fofocas na
janela. Ainda na sextafeira à tarde, fomos visitar
a UNIVASF de São
Raimundo, na qual fomos
muito bem recebidos e

tivemos uma aula sobre o
Museu
do
Homem
Americano e o Parque
Nacional
Serra
da
Capivara.
Foi
tanto
conhecimento em apenas
um dia! Logo depois,
todos nós nos dirigimos
ao
Museu,
o
tão
esperado. Por fora, algo
tão simples que ninguém
esperava a magnitude que
havia ali dentro; os
comentários
foram
inevitáveis “é coisa de
primeiro mundo”, “cara, é
tudo tão lindo”. A vida
humana é mesmo tão
misteriosa que, quanto
mais líamos e víamos os
vestígios
dentro do
Museu, mais coisas nós
aprendíamos
e
mais
curiosos nós ficávamos.
Era como se, aos poucos,
voltássemos no tempo e
pudéssemos ver, diante
dos olhos, as sepulturas
das crianças e as pinturas,
o rosto de cada ancestral,
os seus sentimentos, a
magia de cada um...
A noite de São
Raimundo
Nonato
é
tipicamente uma noite de
cidade pequena, mas
hospitaleira, em que o
brilho das estrelas se
junta à história de uma
região onde há o berço do
homem americano. Pela
manhã, já no sábado,
visitamos
o
Parque
Nacional
Serra
da
Capivara. Deixamos de
lado o sol escaldante e
nos vimos diante das mais

São Raimundo Nonato-Piauí, 20 e 21 de agosto de 2010.

instigantes paisagens de
toda a nossa viagem. É
tudo tão mágico que
ficávamos
imaginando
como todos esses povos
viveram,
como
se
relacionavam... Recuamos
15 000 anos na história
sem ao menos voltar
segundos. Em um final de
semana, buscamos as
respostas de algumas
perguntas, ficamos sem
algumas
delas,
mas
aprendemos
tanto,
ganhamos tanta coisa em
conhecimento na nossa
primeira Grande viagem,
que tudo valeu a pena.
Já pela tarde, depois
de visitar a Pedra Furada,
o Boqueirão, a Boca do
Inferno,
a
Vista
Panorâmica e tantos
outros
sítios
arqueológicos, voltamos
ao Centro Diocesano com
certa dose de adrenalina e
uma grande saudade. No
domingo, já iríamos voltar
a Petrolina e, novamente,
a noite de São Raimundo
nos acolheu com seus
encantos.
Ah, Diário de Bordo,
é muito triste ter que
chegar ao final, tanto da
viagem quanto destas
linhas... Foi um segundo
de coisas que vivemos e
aprendemos
se
comparada à eternidade
de conhecimentos que
teremos pela frente. Essa,
com certeza, será a
primeira de muitas outras
que virão pela frente.

Revolução Tecnológica
Vivemos hoje a era da globalização
Temos acesso a todo tipo de informação,
A todo tipo de tecnologias e dispositivos inovadores
Com rapidez e precisão.

Com a revolução industrial,
Deu-se o pontapé inicial.
Houve transformação,
O homem passou a conduzir máquinas,
E a produzir com rapidez e maior perfeição.

Com o tempo, surgiu computador, celular, TV.
Avanços que nossos avós nem imaginavam obter,
E hoje são necessários em nossas famílias,
Pro nosso bem-estar, nossa saúde e nosso viver.

A ciência está em constantes mudanças,
Sempre rompendo barreiras, trazendo esperanças
Melhorando a vida das pessoas,
Aperfeiçoando suas ferramentas e nossa confiança.

O mundo muda
E a ciência caminha para o progresso,
Rompendo barreiras, inovando a vida

Cyberbullying

Ciberbullying é um
tipo de violência feita
pela internet, a qual
afeta 35% dos jovens, a
maioria entre 13 e 15
anos. As provocações
são feitas por colegas
de escola em sites de
relacionamento.
Geralmente,
começa
com apelidos, que mais
tarde se tornam um
grande
problema.
Ainda não existem
soluções para resolver
esses
casos,
mas
podemos combatê-los

por meio de campanhas, palestras para os jovens, que
são os mais afetados. Uma pesquisa feita por uma
escola do Estado de Pernambuco mostraque são altos
os índices de ciberbullying dentro e fora das escolas.
Dentro dessa investigação, surgiram diversas perguntas
para os pais de alunos, como por exemplo : ''Seus
filhos sofrem essa violência?'' A resposta dos pais foi a
seguinte: '' Não sei, meu filho não conversa sobre o
assunto.'' Isso mostra que esses alunos usam a internet
sem nenhum tipo de acompanhamento dos pais que
estão sofrendo calúnias por causa de ameaças feitas
por agressores. Outra pergunta surgiu a partir da
primeira resposta: '' Por que vocês não costumam
acompanhar seus filhos na internet?'' As respostas
foram as seguintes: ''Não tenho tempo'', ''Confio no
meu filho'', ''Não me preocupo, meu filho é quieto, não
parece sofrer essa violência''. Essas opiniões revelam
que os filhos estão livres para sofrer o ciberbullying ou
até
mesmo
para
serem
os
agressores.
O ideal seria que, diariamente, os pais
conversassem com os filhos sobre o assunto e
elaborassem regras para o uso de internet, assim os
35% de jovens afetados diminuiriam bastante.

Os cursos técnicos mais procurados
Muitas pessoas querem exercer uma
profissão cedo, outras não têm condições
de realizar uma faculdade. Elas investem,
então, em um curso técnico que é um
modo de ensino no qual há uma rápida
integração do aluno ao mercado de
trabalho.
O ensino técnico é voltado para
estudantes do Ensino Médio e, também,
para pessoas que já têm esse nível de
escolaridade. Seria um nível intermediário
entre o Ensino Médio e o Ensino Superior.
As pessoas podem optar por fazer
apenas um curso técnico ou fazer um
Médio Integrado em que elas concluem o
ensino médio e o curso técnico ao mesmo
tempo, na mesma rede de ensino, como é
o caso dos institutos federais que oferecem
essa opção de estudo.
O IF Sertão-PE foi criado a partir da
modificação que a lei 11892/2008
promoveu nos Centros Federais de
Educação Tecnológica de todo o país. O
Instituto Federal do Sertão Pernambucano
possui três campi e oferece cursos nas
áreas de: Ensino Superior, Ensino Médio
Integrado, Subsequente e Pós- Graduação,
oferecendo, para o Ensino Médio
Integrado, quatro cursos: Química,

Eletrotécnica, Edificações, Informática,
com duração de 4 anos. Os institutos
trabalham com o tema ciência e tecnologia
preparando os jovens para conviver com
esses dois elementos importantes.
As empresas procuram técnicos de
cursos que demonstrem uma formação
profissionalizante de qualidade, para que
os profissionais possam desempenhar um
bom trabalho na empresa em que eles
forem contratados. Hoje, existem varias
redes que oferecem cursos de qualidade
gratuitamente, como: SENAI, SEBRAE,
SENAC, os quais capacitam os funcionários
e elevam o nível das empresas e indústrias.
Mas, atenção: não são todas as redes de
Ensino Técnico que são seguras.
Entre os cursos técnicos mais
procurados e que apresentam grande
valorização no mercado de trabalho, estão:
Administração, Eletrotécnica, Enfermagem,
Química, Alimentos, Edificações, Mecânica,
Eletroeletrônica, Segurança do trabalho,
Agropecuária, Agricultura e Informática.
Os cursos técnicos apresentam grande
demanda porque o seu tempo de estudo
não é tão prolongado como o de um curso
superior. E várias empresas preferem
contratar técnicos a formandos, pois o
salário é menor e eles exercem a mesma
função que aprendem os universitários.

Introdução ao projeto
ALUNOS DOS 1ºs INFORMÁTICA E QUÍMICA PARTICIPAM DE CÍRCULO DA LEITURA
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.”
Mário Quintana

Buscando propiciar o conhecimento
de obras da literatura nacional, inseridas
no contexto das escolas estudadas no 1º
ano do Ensino Médio Integrado, e
estabelecer parceria com os pais no
desenvolvimento da competência leitora
dos alunos, desenvolveu-se círculo da
leitura nas turmas de Informática e
Química.
A atividade compreendeu a
indicação de obras pela professora de
Língua Portuguesa, as quais integravam as
escolas literárias ou tinham temática
alusiva a tal período e deveriam ser
livremente escolhidas pelos discentes.
Além disso, os filhos estabeleceram diálogo
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com os pais, acerca das experiências em
leitura destes. A partir disso, os estudantes
escolheram uma segunda obra sugerida
pela família. As duas obras foram lidas e
divulgadas para a sala, o que, em alguns
casos, resultou em troca de livros entre
alunos.
A atividade favoreceu não só a
compreensão de textos, mas também o
aperfeiçoamento da expressão oral. A
seguir, apresentam-se a relação dos títulos
das obras lidas e depoimento de um dos
alunos
participantes.

“O Príncipe e o Mendigo”, de Mark Twain.
“Depois daquela viagem”, de Valéria Polizzi.
“Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga.
“A Marca de uma lágrima”, de Pedro Bandeira.
“Cartas Chilenas”, de Tomás Antônio Gonzaga.
“Antologia poética”, de Gregório de Matos.
“O Guarani”, de José de Alencar.
“O Diário de Anne Frank”, de Anne Frank.
“Quem me roubou de mim?”, de Fábio de Melo.
“Feliz Ano Velho”, de Marcelo Rubens Paiva.
“Os Miseráveis”, de Victor Hugo.
“O Caçador de Pipas”, de Khaled Hossein.
“Os Rios Turvos”, de Luzilá Gonçalves.
“Vinte Mil Léguas Submarinas”, de Júlio Verne.
“Cinco Minutos”, de José de Alencar.
“A Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo.
“O Boca do Inferno”, de Ana Miranda.
“Uma Pequena Luz na Escuridão”, de Gilberto Martins.
“Razão e Sensibilidade”, de Jane Austen.
“De repente... Pai Adolescente”, de Betinha Cordeiro Fernandes
“O Pagador de Promessas”, de Dias Gomes.

Depoimento sobre o livro: “ Depois Daquela Viagem”
De Valéria Polizzi.

A adolescência é a época de novas
descobertas, de querer mostrar-se
adulto e independente antes do tempo
e isso pode ser muito prejudicial,
principalmente à saúde. No livro, a
AIDS vem como ideia principal. A
questão da doença não ter cura e o
medo do preconceito andam sempre
juntos no livro. Outra coisa muito
interessante são os questionamentos
que Valéria, personagem principal do
livro, faz da vida com a qual busca as
respostas.
O livro “Depois daquela Viagem” traz
assuntos do cotidiano dos jovens.
Namoro, intrigas, sexo, independência,
bebidas e doenças sexualmente
transmissíveis, como a AIDS, são
tratadas de uma forma simples e
descontraída, mas com um toque sério
de reflexão.

O livro é muito interessante,
questionável e emocionante, trazendo
fatos que podem acontecer com
qualquer jovem. A leitura das páginas
ajuda a formar a identidade dos
adolescentes e mostrar os riscos que
essa fase da vida pode apresentar. É
preciso “saber” ser jovem e aproveitar
a vida de forma saudável e feliz, porque
senão pode ser uma viagem sem volta.

