destaques da programação
29/mar a 4/abr
Qualidade da Educação inédito
duração: 50’
exibição: 1º abr, às 22h;
3 abr, às 17h (reprise);
5/abr, às 20h (reprise);
6/abr, às 12h (reprise).
O programa vai até Minas Gerais para saber o que uma escola fez para melhorar seus baixos
índices de avaliação. Nesse programa, o convidado é o premiado publicitário Washington Olivetto,
que bate um papo com os alunos sobre sua carreira e seu interesse pelo conhecimento. E dessa
vez o Desafio é sobre abelhas: o programa segue para Araraquara, SP, e desafia uma escola a
criar uma cartilha sobre preservação das abelhas indígenas para os agricultores locais.

Salto para o Futuro
Educação Integral
http://www.tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/173859Edu_int.pdf
duração: 5 episódios de 50’
Episódios da série Educação Integral, que analisa e discute a proposta de educação integral,
focalizando questões como tempo e espaço, formação de educandos e educadores, articulação
entre os diferentes saberes e relação entre escola e comunidade, espaços formais e informais de
educação.
1. CONCEITOS E PRESSUPOSTOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
exibição: 29/mar, às 19h, com reprise em 30/mar, às 8h e 15h;
2. A INTERSETORIALIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
exibição: 30/mar, às 19h, com reprise em 31/mar, às 8h e 15h;
3. ARRANJOS EDUCACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL
exibição: 31/mar, às 19h, com reprise em 1º/abr, às 8h e 15h;
4. INDICADORES SOCIAIS E APRENDIZAGEM ESCOLAR
exibição: 1º/abr, às 19h, com reprise em 2/abr, às 8h e 15h;
5. AÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
exibição: 2/abr às 19h, com reprise em 5/abr, às 8h e 15h.
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Os Rios e a Vida

duração: 2 episódios de 52’
exibição: 29 e 30/abr, às 6h e 16h (reprise).
Episódios da série Os Rios e a Vida, que, a partir dos maiores sistemas fluviais do planeta, mostra
como a cultura e a vida de milhões de pessoas é moldada pelas águas que as cercam.
Serão exibidos os seguintes episódios: Mississipi e Amazonas.
O rio Mississipi, com 3500 km de extensão, flui pelo coração dos Estados Unidos e domina a
paisagem americana. Possui a fama de ser o rio mais plano do planeta, além de largo e reto,
características que propiciaram o tráfego e o comércio em suas águas, tornando-o a primeira super
rota do novo mundo. O episódio mostra a importância e a influência do Mississipi na vida das
cidades pelas quais perpassa e na música norte-americana.
O rio Amazonas, o qual se extende por mais de 6500 km pelo continente sul-americano, é
considerado o rio mais rico e poderoso do mundo. Suas águas são lentas, o que o impede de ser
utilizado na produção de energia elétrica e seu fluxo varia muito, fato que impossibilita seu controle.
O Amazonas mantém a maior floresta tropical do planeta, a qual está sendo amplamente
devastada. Em virtude disso, ocorrem mudanças climáticas radicais.
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Animal Sapiens – A Espécie Sem Igual

duração: 49’
exibição: 31/mar, às 6h e 16h (reprise).
Documentário que mostra como comportamentos atribuídos exclusivamente ao seres humanos
encontram semelhanças no mundo animal.

O Tratado de Tordesilhas

duração: 50”
exibição: 1º abr, às 6h e16h (reprise).
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Documentário que conta a história política por trás da assinatura, em 1494, do Tratado de
Tordesilhas, acordo que dividia as terras do Novo Mundo entre Espanha e Portugal.

Filosofia, um Guia para a Felicidade

duração: 2 episódios de 25’
exibição: 2/abr, às 20h;
5/abr, às 12h (reprise).
A Filosofia busca respostas para as questões práticas da vida humana. Muitos dos principais
filósofos sempre estiveram preocupados com os problemas humanos básicos. Essa série,
apresentada pelo escritor e filósofo Alain de Botton, aborda de maneira simples – e com enfoque
no cotidiano – temas explorados pelos filósofos clássicos.
Serão exibidos: Nietzsche e as Dificuldades e Epicuro e a Felicidade. No primeiro, o filósofo
defende que qualquer experiência realmente significativa só pode nascer da superação de
dificuldades. Para ele, toda existência confortável não tem valor. Em Epicuro e a Felicidade,
discute-se a felicidade a partir do ponto de vista do filósofo grego Epícuro (341 a 271 a.C.) que
defendia que o caminho para a felicidade deveria passar pela amizade, pela liberdade e pela
reflexão.

Secretaria de Educação a Distância
Esplanada dos Ministérios, bloco L, sobreloja, sala 118 – 70047-900 – Brasília (DF)
Telefone: (61) 2022.9497
tvescola@mec.gov.br // http://portal.mec.gov.br/tvescola

destaques da programação
29/mar a 4/abr
Matemática em Toda Parte

duração: 6 episódios de 26’
exibição: 29 a 31/mar, às 10h e 14h (reprise).
Episódio da série Matemática em Toda Parte, que, a partir de atividades sugeridas pelo professor
Bigode, mostra a presença de importantes conceitos matemáticos em nosso dia a dia.
Em Matemática nas Finanças, o professor Bigode vai à Bolsa de Valores de São Paulo com a
professora de Matemática Lílian Spalding e o consultor financeiro Roberto Araújo. De maneira
simples, mostram como trabalhar com frações, porcentagens e razões. Falam, também, das
medidas do retângulo áureo bem como de sua história e da sua utilização.
Em Matemática na Música, será possível descobrir as interseções entre a Música e a Matemática.
O professor Bigode vai até a Escola de Música de Piracicaba encontrar o professor Pedro Gobet e
a professora Beatriz para falar de escalas, frações e proporções. Depois, vai com o professor
Pedro Salles a um ensaio da Escola de Samba Unidos da Vila Maria fazer a mesma investigação
na música popular.
No episódio Matemática no Futebol, o professor Bigode, acompanhado da professora Luciana,
procura boas idéias para aulas de matemática conhecendo o estádio do Pacaembu, localizado na
região central da cidade de São Paulo. Bola, campo de futebol e arquibancadas são utilizados para
tratar de equações, medidas e cálculos de área.
Em Matemática no Sítio, o professor Bigode e a professora Lílian Spalding mostram diversas
possibilidades de explorar conceitos e funções matemáticas em um ambiente agrícola. Bigode e
Lilian falam sobre medidas de distâncias, de profundidade dos poços, de cálculo de área de
alqueires paulista, mineiro e baiano. Tratam, também, sobre o cálculo de distâncias inatingíveis.
Já em Matemática na Cozinha, será possível perceber que a cozinha não é apenas um local para
preparar alimentos. É possível verificar muitos conceitos matemáticos nesse lugar. O professor
Bigode e a professora Cássia vão mostrar que o cálculo correto, no momento de separar os
ingredientes e de determinar as proporções, é importante para o sucesso de uma receita sendo,
portanto, uma boa aula de matemática.
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No último episódio da semana, Matemática na Construção, o professor Bigode e a professora
Lílian Spalding mostram que um canteiro de obras é um local bastante apropriado para uma boa
aula de Matemática. Dentro de edifícios em construção, os docentes apresentam conceitos de
Geometria, de razão e proporção e mostram a importância de cálculos precisos na construção civil.

Auschwitz 2006

duração: 49’
exibição: 1º abr, às 10h.
Documentário que, a partir da visita de um grupo de estudantes italianos e de alguns sobreviventes
do nazismo, mostra os horrores cometidos no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia.

Os Arturos
duração: 60’
exibição: 1º abr, às 14h.
Documentário que mostra a comunidade de negros de Contagem (MG), que realiza uma das mais
populares manifestações culturais banto-católicas do interior do Brasil: o Congado. Por meio dos
cantos e da dança dos rituais do congado, a comunidade dos Arturos, negros descendentes do
escravo alforriado Artur Camilo Silvério, preserva valores e tradições transmitidos pelos seus
antepassados.
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Sala de Professor
O Beabá do Repente

duração: 60’
exibição: 29/mar, às 11h e 17h (reprise).
Professores de Língua Portuguesa e História discutem e apresentam uma proposta de atividade
interdisciplinar sobre o programa O BEABÁ DO REPENTE, que mostra a cultura popular da região
de Pernambuco, os cantadores nordestinos e as iniciativas que estão levando o repente às
escolas.

Sala de Professor
A Química da Criação
duração: 60’
exibição: 30/mar, às 11h e 17h (reprise).
Professoras de Química, Filosofia e Biologia discutem e apresentam uma proposta de atividade
interdisciplinar sobre o documentário A QUÍMICA DA CRIAÇÃO, que trata das propriedades do
carbono, um elemento com enorme capacidade de combinações e que permite o surgimento de
moléculas muito mais complexas, como o DNA.

Acervo
Luz e Energia
duração: 60’
exibição: 31/mar, às 11h e 17h (reprise).
Um professor de Física discute e apresenta uma proposta de atividade sobre o documentário Luz e
Energia, que traz a reflexão sobre as variadas formas de energia do nosso dia a dia e mostra que o
sol, apesar de ser a principal fonte de energia do nosso planeta, não é a única.
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