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lho como um todo.  

Os resultados podem ser avaliados 
pelo testemunho de nossos alunos, 
prova esta, que nossas ações tem ido 
além dos muros do Legislativo, não 
se restringindo a uma mera prepara-
ção técnica, mas estendendo-se para a 
sociedade em busca de uma visão crí-
tica sem a qual não seria possível a 
conquista da cidadania. 

Maria Helena Toscano M. de C. Barros 

A Escola do Legislativo “Félix 
de Sousa Araújo” tem funcionado 
como importante instrumento de 
apoio às decisões democráticas, á 
medida que amplia a ação parla-
mentar e promove o desenvolvi-
mento técnico do servidor da As-
sembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba.   

Nessa perspectiva, deve ser re-
conhecida como um centro de refe-
rência no incentivo a programas 
de formação continuada, que pro-
piciam melhor qualidade dos servi-
ços prestados por esta casa Legis-
lativa à sociedade Paraibana. 

Vinculada a Presidência da As-
sembleia e com o apoio da Associa-
ção Promocional do Poder Legis-
lativo- APPL, a Escola tem discu-
tido exaustivamente os temas e 
demandas de formação a ela enca-
minhadas, antes de pôr em execu-
ção seus planos e metas.  Desta 
forma, tem promovido à dinâmica 

de idéias (demanda de formação 
continuada dos diversos segmentos 
que compõem o poder legislativo 
estadual) á ação que se concretiza 
através de cursos, seminários, 
workshops, oficinas e palestras. 

Temos procurado sempre repen-
sar o conjunto de atividades execu-
tadas, trazendo para debate, os efei-
tos benéficos ou nefastos dessas 
práticas sobre o contexto de traba-

Pequenas atitudes de bondade tem 
o poder mágico de transformar cora-
ções e gerar sentimentos positivos. 
Pessoas positivas e de bem com a 
vida são sempre bem vindas em qual-
quer lugar. Pessoas negativistas e 
depressivas tem o poder de dissemi-
nar tristezas e desânimo em todo 
mundo. A contaminação chega a ser 
inevitável. Se a vida tem nos dado só 
limões, cabe-nos exclusivamente a 
atitude de resmungar ou fazer uma 
deliciosa limonada.Tomemos pois em 
nossas mãos as rédeas do positivis-
mo, do bom humor, da perseverança, 
da temperança, da longanimidade e 
acima de tudo da fé. 

Uma fé , capaz de crê que mesmo 
em meio as lutas e adversidades da 
vida,, haverá de vir tempos melhores. 

O Dr. Juan Hitzig 
estudou as caracterís-
ticas de alguns lon-
gevos saudáveis e 
concluiu que além 
das características 

biológicas, o denominador comum 
entre todos eles está em suas atitu-
des e condutas. “Cada pensamento 
gera uma emoção e cada emoção 
mobiliza um circuito hormonal que 
terá impacto nos trilhões de célu-
las que formam um organismo- 
explica. 

As condutas “S”: Serenidade, 
silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono e 
sorriso promovem a secreção  de 
serotonina, enquanto que as con-
dutas “R”: ressentimento, raiva, ran-
cor, repressão e resistências, facilitam 

a secreção de coRtisol, um hormô-
nio coRRosivo para as células, que 
acelera o envelhecimento. As con-
dutas S geram atitudes “A”: Ânimo, 
amor, apreço, amizade, aproximação. 
As condutas “R” pelo contrário, ge-
ram atitudes “D”: Depressão, desâni-
mo, desespero, desolação. Aprendendo 
este alfabeto emocional lograremos 
viver mais tempo e melhor porque o 
“sangue ruim” (muito cortisol e pou-
ca serotonina) deteriora a saúde  , 
oportuniza as     doenças e acelera o 
envelhecimento.  

O bom humor pelo contrário é a 
chave para as longevidade saudável. 

Cultivemos pois os bons hábitos, 
a boa convivência no trabalho, na 
família, com os amigos. 

Você sabia que? 

• Nossa escola foi criada em 2002, 
mas só foi instalada em agosto de 
2003? 

• Fomos a 5º Escola a ser criada no 
Brasil e a segunda no Nordeste? 

• Que estamos na diretoria regional 
da Associação Brasileira das Esco‐
las do Legislativo por três manda-
tos consecutivos? 
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  Parte de nossa equipe   .         . 



 Observações:  
• nos ditongos abertos de palavras oxítonas 
e monossílabas o acento continua: herói, 
constrói, dói, anéis, papéis. 
• o acento no ditongo aberto 'eu' continua: 
chapéu, véu, céu, ilhéu. 

-Perdem o acento o i e o u tônicos  
nas palavras paroxítonas, quando eles 
vierem depois de ditongo. 

 

 

 

 

 

Atenção: O acento permanece se a 
palavra for oxítona e o i ou o u estive-
rem em posição final (mesmo quando 
seguidos de s). 

Ex. tuiuiú, tuiuiús, Piauí 

 

Continua na próxima edição! 

Você pensa que a reforma ortográfica 
é  novidade? Saiba que não! 

Os países de língua portuguesa já fi-
zeram  vários acordos para tentar unifi-
car a escrita. 

1931- Primeiro Acordo Ortográfico 
entre Brasil e Portugal; 

1943 Publicação do Formulário Orto-
gráfico 

1945 Segunda tentativa de Unificação 
1971 a 1973 Acordos que deram ênfa-

se à alteração dos acentos gráficos. 
1975  a 1986 Esforços frustrados de 

unificação. 
1990 Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa 
2008  Assinatura do Decreto nº 

6.583/08que aprovou o acordo ortográ-
fico por representantes oficiais de An-
gola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique,Portugal e São Tomé e 
Príncipe. 

2009 a 2012- Serão aceitas as duas 
ortografias até dezembro de 2012, exce-
to para os livros didáticos, que deverão 
estar adaptados em 2010. 

2013 Novo Acordo ortográfico entra-
rá em vigor. 

Vamos ver então, o que muda com o 
Acordo Ortográfico? 

As letras K, W e Y foram efetivamente 
incluídas no alfabeto, já que na prática 
eram usadas em várias situações.  

-Não se usa mais o trema, exceto em 
nomes próprios estrangeiros ou derivados, 
como Müller, mülleriano; 

 
-Perdem o acento os ditongos abertos ei 

e oi das palavras paroxítonas (palavras 
que têm o acento tônico na última sílaba). 

 

 

Antes Depois 
cinqüenta cinquenta 
freqüente frequente 

qüinqüenio quinquenio 

tranqüilo tranquilo 

Antes Depois 
assembléia assembleia 

idéia ideia 

jóia joia 
colméia colmeia 

estréia estreia 

platéia plateia 

Apóia (verbo 
apoiar) 

apoia 

apóio apoio 

Reforma Ortográfica– o que há de novo? 

Nossa Missão 

Proporcionar um ensino de qua-

lidade através de suas metas didá-

ticas a fim de contribuir com o 

crescimento intelectual de todos 

os servidores da Assembleia Le-

gislativa. 

Nossa Visão 

“ser instrumento de referência 

no ensino de formação política, 

processo legislativo e formação 

para a cidadania no Estado da Pa-

raíba.” 

Um aluno escreve uma "brilhante" resposta pra a seguinte ques-
tão em uma prova: 

• Faça uma análise sobre a importância do Vale do Paraíba.  

• Eis a resposta.......: 

"O vale do paraíba é de suma importância, pois não podemos dis-
criminar esses importantes cidadãos. Já existe o vale-refeição, vale-
transporte e o vale-idoso, por que não existir também o vale do pa-
raiba? 

Além disso, sabemos que os paraíbas, de um modo geral, traba-
lham em obras ou portarias de prédios e ganham pouco. Então, o 
dinheiro que entra no meio do mês, que é o vale, é muito importan-
te para ele equilibrar sua economia familiar." e, por aí, anda a edu-
cação neste país...            

E você  o que  você tem feito para mudar essa situação??? 

Aconteceu de verdade....(Para rir e lamentar.)   
Vale do Paraíba 

escoladolegislativopb@hotmail.com 
3214.4594 

Antes Depois 

feiúra feiura 

baiúca baiuca 

Bocaiúva Bocaiuva 


