
A harmonia da união forma a boa equipe. 

Balanço Social 

Informativo Cultural  

de gansos voando, lembre-se:  
É uma recompensa, um desafio, e 
um grande privilégio ser membro 
de uma equipe. 
Lembre-se que sonhos partilhados 
tendem a ser realizados com muito 
mais freqüência. 
Se tivéssemos o mesmo sentido dos 
Gansos, manter-nos-íamos em for-
mação com os que liberam o cami-
nho para onde também desejamos 
seguir. 

Quando os gansos selvagens voam 
em formação 'V', eles o fazem a 
uma velocidade 70% maior do que 
se estivessem sozinhos. Eles tra-
balham em Equipe.  
Quando o ganso que estiver no 
ápice do 'V' se cansa ele passa 
para trás da formação e outro se 
adianta para assumir a ponta.  
Eles partilham a Liderança.  
Quando algum ganso diminui a 
velocidade os que vão atrás gras-
nam, encorajando os que estão à 
frente. Eles são Amigos.  
Quando um deles, por doença ou 
fraqueza, sai de formação, outro, 
no mínimo, se junta a ele, passan-
do a ajudá-lo e protegê-lo. 
Eles são Solidários.  
Sendo parte de uma equipe nós 
podemos produzir muito mais e 

mais rapidamente.  
A qualquer instante também podemos 
estar sendo indicados para liderar o 
grupo.  
Palavras de encorajamento e apoio ins-
piram e dão energia àqueles que estão 
na linha de frente, ajudando-os a se 
manter no comando mesmo com as 
pressões e o cansaço do dia-a-dia.  
E, finalmente mostrar compaixão e cari-
nho afetivo por nossos semelhantes é 
uma virtude que devemos cultivar em 
nossos corações. 
Da próxima vez, ao ver uma formação 

 As ações sociais, fazem parte do cro-
nograma do ano letivo. A equipe de 
servidores da Escola, através de um 
gesto humanitário, promove no mês 
de Outubro uma campanha no dia das 
crianças chamada “O amor é contagi-
oso”, o evento  conta  com a partici-
pação de todos os servidores da As-
sembléia Legislativa da Paraíba,  e o 
resultado material da campanha é  
encaminhado para  instituições  de 
apoio à criança carente. 

A Escola do Legislativo da Paraíba 
conta com 7 anos de pleno funcio-
namento; Integrando o Poder Le-
gislativo com a sociedade através 
da diversidade de suas ações. 

O projeto Pedagógico da Institui-
ção possibilita a realização de a-
ções significativas no âmbito da 
Educação  Corporativa,  do Ensino 
Básico, Cursos de línguas e do 
Cursinho  Pré-vestibular, o qual   
apresenta  anualmente  um índice 
de 100% de aprovação,  possibili-
tando o ingresso dos alunos  nas 
mais  diversas   Instituições  de  
Ensino  Superior  do país.  A equi-
pe interdisciplinar da escola é res-

ponsável pelo planejamento e reali-
zação do “Programa de Desenvolvi-
mento Humano”, através de ciclos 
de palestras, treinamentos, seminá-
rios, cursos de capacitação e work-
shops. Os eventos mencionados são 
promovidos junto aos servidores da 
Casa, cujo objetivo é aprimorar os 
serviços e as especificidades do Le-
gislativo.      

 Dentre as futuras realizações a Es-
cola do Legislativo, tem como meta 
implementar um Programa de Pós-
graduação Lato Sensu, cujo objetivo 
será promover cursos de especiali-
zação, para  atender  a demanda  das  
diversas áreas profissionais da Casa  
Legislativa. 

Você sabia que? 

• Os servidores Severino Mota e Ba‐
tista Luna graduaram  no I Curso 
Superior em Administração Legis-
lativa feito em parceria Escola do 
Legislativo/Unisul/Senado Federal? 
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Obs. É facultativo o suo do a-
cento circunflexo para diferenciar 
as palavras forma/fôrma. 

EX: Qual é a forma da fôrma do 
bolo? 

*O circunflexo sai da palavra 
côa (do verbo coar)*  

Perde o acento o u tônico das 
formas verbais rizotônicas (com 
acento na raiz) nos grupos que e 
qui/gue e gui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua na  próxima edição 

Perdem o acento as palavras ter-
minadas em êem e ôo(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-
dem o acento diferencial as duolas: 
pára/para, péla(s)/pelas, pólo(s)/
polo(s), pêlo(s)/pelo(s), pêra/pera. 

Atenção: 

Permanece o acento diferencial:  

1) Nas duplas: 

         -pôde/pode 

Ex: Ontem, ele não pôde sair mais 
cedo, mas hoje ele pode. 

         -pôr/por 

Ex: Vou pôr o livro na estante que 
foi feita por mim. 

2) No plural dos verbos ter e vir, 
assim como das correspondentes for-
mas compostas (manter, deter, reter 
conter, convir, intervir, advir etc.) 

Ex: Ele tem dois carros. 

      Eles têm dois carros. 

      Ele mantém a palavra. 

      Eles mantêm a palavra. 

      Ele convém aos estudantes. 

      Eles convêm aos estudantes. 

Reforma Ortográfica (continuação) 

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.” 

Ecologia deixou de ser assunto restrito a entusiastas e cientistas. O que era chato ficou chi-
que. Empresas, mídia, governos, bancos, escolas e até atores e atrizes passaram a discutir –
com urgência- como fazer para salvar o homem do aquecimento global e melhorar a qualidade 
de vida na terra.  A noção de sustentabilidade-desenvolvimento que não compromete o futuro - 
começa a ganhar as ruas. Daremos a partir deste informativo, dicas de como é possível pro-
mover pequenos gestos que conduzirão a grandes mudanças, se forem adotados por todos 
nós. Um bom começo é praticar os “três erres”; reduzir, reutilizar e reciclar. A luta pela susten-
tabilidade será vencida em diversas frentes  - que vão da tecnologia à política. Mas em todas 
elas, será preciso a mudança de hábitos em nossa própria casa, no trabalho, circulando pelas 
ruas e em nossa vida pessoal. 
Comecemos com dicas para atitudes mais sustentáveis no ambiente de trabalho.  
Já reparou quantos copos plásticos são jogados no lixo ao fim do expediente? Mude isso: 
traga de casa sua caneca ou garrafinha para água, essa atitude causará grande impacto na 
redução do lixo  plástico jogados na natureza.  Você ditará moda entre os colegas e será inve-
jado pelos tolos. Se tiver chance, prefira um notebook. Ele consome menos energia que um 
computador de mesa. Quanto ao uso de papel, além de não utilizá-lo de forma irracional, prefi-
ra o papel ecoeficiente ou reciclado. A produção do ecoeficiente usa de maneira racional os 
recurso da natureza e é feito de fibra de árvores manejadas de forma sustentável, evitando o 
impacto negativo no meio ambiente. Só imprima um documento se tiver certeza absoluta que o 
mesmo está livre de erros, caso contrário, será papel impresso sem necessidade, causando 
acumulo do uso de papel e lixo.  Somos responsáveis pelo lixo que acumulamos. 

Planeta Sustentável   
O que você precisa saber para fazer um planeta melhor. 

escoladolegislativopb@hotmail.com 
3214.4594 

 Antes Depois 

abençôo abençoo 

enjôo enjoo 

vôo voo 

Crêem creem 

dêem deem 

dôo doo 

lêem leem 

magôo magoo 

perdôo perdoo 

Antes Depois 

Ele foi ao Pólo 
Norte 

Ele foi ao Polo 
Norte 

Ele pára o carro Ele para o carro 

Ele gosta de jo-
gar pólo. 

Ele gosta de 
jogar  polo. 

Esse gato tem Esse gato tem 

Comi uma pêra Comi uma pera. 

Antes Depois 

Ele argúi Ele argui 

apazigúe apazigue 

averigúe averigue 


