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Com o intuito de melhorar cada vez mais 
a qualidade de ensino e elevar os índices de 
aproveitamento dos alunos da rede, a Secre-
taria de Educação, em parceria com o Institu-
to TIM está desenvolvendo uma ação educa-
tiva voltada aos professores e coordenadores 
pedagógicos do Ensino Fundamental.

Trata-se do Programa Tim Faz Ciência que 
tem como objetivo capacitar os professores 
a trabalhar com as crianças o conhecimen-
to cientifico através da exploração de sete 
operações intelectuais: definir, questionar, 
observar, classificar, generalizar, verificar e 
aplicar, definidas por Neil Postman, um dos 
pensadores mais respeitados do século XIX. 

O Programa propõe que o conhecimento 
produzido é resultado dessas operações in-
telectuais e a ideia é fazer com que as crian-
ças as realizem e aprendam a reconhecer, 
aprimorar e falar sobre cada uma delas, através de temas do 
cotidiano.

Na última quarta-feira (11), os educadores participaram 
de uma palestra - realizada nas dependências da Secretaria 
de Educação, conheceram toda a dinâmica do Programa e re-

Professores e coordenadores da rede participam de primeiro 
encontro de formação do Programa TIM Faz Ciência

Quem passar pela Biblioteca Municipal Monteiro Lobato 
entre os meses de junho e julho, irá se deparar com uma bela 
exposição que traz como tema as Copas do Mundo. 

Por meio de cartazes e ilustrações, é possível ter acesso à 
história das últimas copas realizadas, como foi à participação 

Biblioteca Municipal 
Monteiro Lobato monta 
exposição que retrata a

 história das Copas do Mundo

ceberam o material didático para trabalhar com os alunos.  De 
acordo com a Secretaria de Educação, a princípio, estão sen-
do contempladas 30 classes de 4º anos, distribuídas em 12 
escolas da rede, tendo como público alvo um professor multi-
plicador e um coordenador de cada unidade participante. 

do Brasil nestas competições, quem foram os grandes cam-
peões, entre outras informações. O mascote brasileiro, deno-
minado Fuleco, também é destaque na exposição, que traz 
ainda, um breve histórico dos jogadores da atual seleção. 

De acordo com a coordenação da biblioteca, a exposição 
tem atraído a atenção não só das crianças, como também dos 
jovens e adultos que estão tendo a oportunidade de se apro-
fundar um pouco mais na história deste evento, considerado 
por muitos como um dos maiores a ser realizado no mundo. A 
Biblioteca Municipal Monteiro Lobato está localizada na rua 
Joaquim Nunes, 187, Centro.


