DIA DO MESTRE
Em homenagem ao DIA DO MESTRE, escolhemos dois textos que poeticamente valorizam esse
profissional tão importante na sociedade. Parabéns, professores e professoras!
Ir para a escola era abandonar as brincadeiras sob a sombra antiga da mangueira; era renunciar o
debaixo da mesa resmungando mentiras com o silêncio; era não mais vistoriar o atrás da casa
buscando novas surpresas e outros convites. Contrapondo-se a essas perdas, havia a vontade de
desamarrar os nós, entrar em acordo com o desconhecido, abrir o caderno limpo e batizar as folhas
com a sabedoria da professora, diminuir o tamanho do mistério, abrir portas para receber novas
lições, destramelar as janelas e espiar mais longe. Tudo isso me encantava.
Ler, escrever e fazer conta de cabeça
Bartolomeu Campos de Queiroz
La señorita maestra
pasa vestida de blanco;
en su oscuro pelo duerme
la noche aún, perfumado,
y en lo hondo de sus pupilas
yacen dormidos los astros.
Buenos días señorita
del caminar apurado;
cuando su voz me sonríe
olvido todos los pájaros,
cuando sus ojos me cantan
se torna el día más claro,
y subo la escalinata
un poco como volando,
y a veces digo lecciones.
Romance de los vanos encuentros
Julio Cortázar

NOVO SITE DA ADCPII
O tempo passa, as coisas mudam. A partir do dia 15 de outubro – Dia do Mestre – estará à
disposição dos internautas o novo site da ADCPII: nova logo, nova organização das informações e
novas cores a serviço de uma melhor comunicação com os associados e associadas.
Visite o novo site clicando aqui: www.adcpii.com.br

ÚLTIMA CHAMADA PARA O ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES
PARA O PRÓXIMO NÚMERO DA REVISTA “EDUCAÇÃO EM PAUTA”







Dia 18 de outubro é a data limite para o envio de artigos para “Educação em Pauta”.
Lembramos aos autores as seguintes instruções:
informem o Departamento ao qual pertencem e o campus em que trabalham;
os artigos deverão ter, no máximo, 16 mil caracteres com espaço;
as eventuais ilustrações para os artigos (fotos, imagens etc.) deverão ser enviadas com as
devidas legendas;
não é necessário inserir “resumo” e “palavras-chave”;
o endereço eletrônico para o envio dos artigos é secretaria@adcpii.com.br.

ENCONTRO DE APOSENTADOS
Encerram-se no dia 23 de outubro as inscrições para a participação no nosso tradicional
Encontro de Aposentados, que será no Jardim Botânico.
Teremos uma visita guiada seguida de lanche, quando teremos oportunidade de prolongar o
bate-papo com os amigos.
Data: 29 de outubro.
Local e horário de encontro: Rua Jardim Botânico, 1008, às 13h30min, perto da bilheteria.
Obs.: Caso chova, o evento será adiado.
Solicitamos a nossos associados que auxiliem na divulgação do evento, uma vez que o envio
de correspondência via Correio está prejudicado pela greve que houve no setor.

PROBLEMAS TÉCNICOS AFETANDO A COMUNICAÇÃO
ENTRE A ADCPII E SEUS ASSOCIADOS
Por problemas técnicos, alheios à nossa vontade, temos tido dificuldades no envio de nossos
Boletins Eletrônicos. Nossa orientação é que a caixa de spam seja verificada, pois houve vários casos,
principalmente com pessoas que utilizam gmail, em que os Boletins foram dirigidos para essa caixa.
Na semana que passou também tivemos problemas relativos à Internet. Assim, solicitamos
aos associados que enviaram ou ainda vão enviar artigos para “Educação em Pauta” que entrem em
contato conosco por telefone, a fim de confirmarmos o recebimento.
Pedimos desculpas por esses contratempos e agradecemos sua compreensão.

