
Nosso Desejo de Natal  e Ano novo 

Ser professor é... 
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aconchego de sua família, 
lembrando-se daqueles que 
mal alimentam-se do pão e 
sequer um lar têm. 
Que você O encontre não 
apenas no presente que troca, 
mas principalmente na vida 
que Ele lhe deu como presen-
te. 
Que você lembre-se, então, de 
agradecer por ser uma pessoa 
privilegiada em meio a um 
mundo tão contraditório! 
Que você também encontre 
Jesus à meia- noite do dia 31 
e sinta o mistério grandioso 
da vida, que renasce junto 
com cada ano. 
Então festeje... festeje o ano 
que acabou não apenas como 
dias que se passaram, e sim 
como mais um trecho percor-
rido na estrada da sua vida! 
Festeje o prazer de cada con-
quista, e o aprendizado de 

 
 
 
 
 
Desejamos que neste Natal, an-
tes de você perceber Jesus nas 
luzinhas que piscam pela cida-
de, você O encontre primeira-
mente em seu coração. 
E, à frente de qualquer palavra 
que expresse seu desejo de um 
feliz Natal, O encontre em suas 
ações. 
Que você O encontre não só na 
alegria que sente ao sair das 
lojas com presentes para as pes-
soas que você ama, mas também 
na feição triste da criança aban-
donada nas ruas, na qual muitas 
vezes você esbarra apressada-
mente. 
Que você encontre Jesus no 
momento em que pegar nas 

mãozinhas delicadas de seu 
filho, lembrando-se das mãozi-
nhas pedintes, quase sempre 
sujas na calçada, que só sabem 
o que significa rudeza. 
Que você O encontre no abra-
ço de um amigo, lembrando-se 
dos tantos que só têm a solidão 
como companheira.  
Que você O encontre na feição 
do idoso de sua família, 
lembrando-se daqueles que 
tanto deram de si a alguém, 
e hoje são esquecidos até pela 
sociedade. 
Que você O encontre na lem-
brança suave e sempre viva 
daquela pessoa querida que já 
não está mais fisicamente ao 
seu lado, lembrando-se daque-
les que já nem se recordam 
mais quem foram, enfraqueci-
dos pelo vazio de suas vidas. 
Que você encontre Jesus na 
bênção de sua mesa farta e no 

faço, por que aqui fico?” fica a certeza de 
que... 

Educar parece latente, é obstinação. 
Ser professor é peculiar, pulsa firme em 
nossas veias, Professor ama e odeia seu 
ofício de ensinar . Ofício que arde e quei-
ma. 

Parece mágica, ou quem sabe feitiço... 
Na verdade, luta que é de muitos. O 

segredo está em nossos alunos, na sala de 
aula, na alegria de ensinar, a realização 
que vem da alma e não se pode explicar! 

 
 
A todos os edu-
cadores que se 
doam, se entre-

gam  nosso mui-
to obrigado . 

Falar da docência é falar das várias 
profissões que transpõem e se sobre-
põem a esta. 

Enquanto professores... 
Somos mágicos, ao fazermos mala-

bares com diversas situações que atin-
gem nossa imagem e a vida pessoal. 

Somos atores, somos atrizes, que 
interpretam a vida como ela é, senti-
mos e transmitimos emoções ao convi-
ver com tantas performances. 

Somos médicos, ao receber crian-
ças adoentadas pela miséria, pela falta 
de tempo da família, pela carência de 
tempo de viver a própria infância. 

Somos psicólogos, ao ouvir as la-
mentações advindas de uma realidade 
dura, que quase sempre nos impede de 
agir diante do pouco a se fazer. 

Somos faxineiros, ao tentarmos 
lavar a alma dos pequenos, das maze-

las que machucam estes seres tão frá-
geis e tão heróicos ao mesmo tempo.  

Somos arquitetos, ao tentarmos 
construir conhecimentos, que nem sabe-
m o s  s e  p r e c i s o s ,  q u e  n e m  
sabemos se adequados.  

É só parar para pensar que talvez 
seja possível encontrar em cada  
profissão existente um traço de nós pro-
fessores. Contudo, ser professor,  
ser professora é ser único, pois a docên-
cia está em tudo, passa por todos,  
é a profissão mais difícil, mas a mais 
necessária. Ser professor é ser essência, 
não sabemos as respostas. Estamos 
sempre tentando, Às vezes acertamos, 
outras erramos, sempre mediamos. 
Ser professor é ser emoção. Cada dia 
um desafio Cada aluno uma lição 
Cada  p l an o  um c r e sc imen to . 
Ser professor é perseverar, pois, diante 
a tantas lamúrias “não sei o que aqui 
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Festeje pelo bem que foi 
capaz de fazer e pelo mal 
que foi capaz de superar! 
Festeje a alegria que lhe 
extasiou e a dor que lhe fez 
crescer! 
Festeje por estar aqui! 
Festeje a esperança no ano 
que se inicia, no amanhã! 

Festeje a vida! 
Abra os braços do coração 
para receber os sonhos e 
expectativas do ano novo. 
Deixe sua alma voar alto... 
pegar carona com os fogos 
coloridos. 
Mentalize seus desejos mais 
íntimos e acredite: eles tam-
bém chegarão ao céu. 
Irão penetrar no Universo, 
tocar o coração de Deus, e 
voltarão cheios de energia 
para tornarem-se reais.  
Feliz Natal, Feliz 2011!! 



Reforma Ortográfica (continuação) 

A Revolução industrial gerou riqueza nunca antes vista, mas trouxe  resulta-
dos nada agradáveis: o aumento da emissão de C02 na atmosfera, diversos de-
sastres ecológicos e o aquecimento global. Na edição anterior iniciamos uma 
reflexão acerca do que é possível  ser feito para amenizar o aquecimento global 
e melhorar a qualidade de vida na terra.  Abordando a noção de sustentabilida-
de– desenvolvimento que não compromete o futuro– e o que eu e você pode de 
fato fazer, para iniciar essa contribuição.  

Começamos com dicas importantes no ambiente de trabalho agora veremos 
dicas interessantes para iniciarmos nossa contribuição dentro de nossa casa. Os 
aparelhos que ficam dia e noite em modo stand by, são  mais uma nova inven-
ção em nome do conforto. Só esqueceram de dizer que isso consome energia 
sem necessidade. Puxe a tomada de todos eles quando não estiverem em uso e 
tenha a certeza: O valor de sua conta de luz vai cair bastante. Viva seu dia com 
luz natural. Abra janelas, cortinas, persianas, deixe o sol entrar e iluminar sua 
casa em vez de acender lâmpadas. Além de fazer muito bem ao seu humor,   vai 
economizar dinheiro no fim do mês. Se sua geladeira ou freezer estão próximos 
ao fogão, mude-os de lugar. Eles utilizam muito mais energia para compensar o 
ganho de temperatura. Aproveite ainda para avaliar com seus botões: será que  
precisa mesmo de um freezer? Na hora de comprar eletrodomésticos escolha os 
mais eficientes. É  reconhecê-los  pelo selo do Procel (nas marcas nacionais) ou 
Energy Star (nos importados). Detalhe: isso  custa nada.  

Uma idéia luminosa é trocar as lâmpadas incandescentes do banheiro, da 
cozinha, da lavanderia ou da garagem pelas fluorescentes. O motivo é para lá 
de convincente: elas duram ate 10 vezes mais, são mais eficientes e economi-
zam até um terço de energia elétrica. Nosso planeta depende da nossa atenção! 

PLANETA SUSTENTÁVEL 
O que você precisa saber para fazer um planeta melhor. 

escoladolegislativopb@hotmail.com 
3214.4594 

Em continuação as duas edições 
anteriores, onde iniciamos um 
estudo das mudanças ocorridas 
com a nova reforma ortográfica, 
veremos agora que não se usa o 
hífen quando o prefixo termina 
em vogal e o segundo elemento 
começa com as letras r ou s, que 
serão duplicadas. 

Obs.: Mantém-se o hífen, quando 
os prefixos hiper, inter e super 
se ligam a elementos iniciados 
por r. 
Ex. hiper-requisitado, inter-
regional; super-resistente. 

Não se usa hífen com o prefixo 
co ,  ainda que o segundo 
elemento comece pela vogal o. 
 
Ex coocupante, cooperar 
 
Não se usa hífen em palavras 
compostas que, pelo seu uso 
passaram a formar uma unidade 

Auto-retrato Autorretrato 

Anti-social Antissocial 

Extra-regimento extrarregimento 

Ultra-som ultrassom 

Contra-regra contrarregra 

Antes  Depois 

antiinflamatório Anti-inflamatório 

microondas Micro-ondas 

arquiinimigo Arqui-inimigo 

Usa-se o hífen quando o prefixo 
termina com a mesma vogal que 
inicia o segundo elemento. 
 
 
 
 
 
 
 
Não se usa o hífen quando o prefixo 
termina em vogal diferente da que 
inicia o segundo elemento. 

Antes Depois 

Auto-escola Autoescola 

Contra-indicação contraindicação 

Extra-oficial extraoficial 

Infra-estrutura infraestrutura 

Antes Depois 

Manda-chuva mandachuva 

Pára-quedas páraquedas 

Pára-quedismo páraquedismo 

Nossa Missão 
Proporcionar um ensino de qualida-

de através de suas metas didáticas a 

fim de contribuir com o crescimen-

to intelectual de todos os servidores 

da Assembleia Legislativa. 

Nossa Visão 
“Ser instrumento de referência no 
ensino de formação política, pro-
cesso legislativo e formação para a 
cidadania no Estado da Paraíba”. 

Você  Sabia que... 
Estamos muito orgulhos com a conclu-
são do Supletivo de 1º grau dos servi-
dores (Jerônimo, Janete, Dori-
nha,Graça, Ivonete,Teresa Cistina Mar-
luce, Cleonice e Nayara? 
 
A Escola terá uma sala de leitura com 
literaturas em Braille, promovendo as-
sim a inclusão social dos deficientes 
visuais? 
 
Que a Escola ganhou um novo espaço e 
teremos muito mais vagas nos cursos? 
Que o novo portal interativo da Escola 
em breve estará no ar? 


