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SALMO 104

“TU CRIASTES A LUA PARA MARCAR O TEMPO E O SOL QUE 
SABE A QUE HORA SE POR. TU TRAZES AS TREVAS E A NOITE 
RONDAM AS FERAS DA SELVA RUGEM OS LEÕEZINHOS ATRÁS 
DE SUAS PRESAS E AO SENHOR RECLAMAM SEU ALIMENTO. 
QUANDO O SOL APARECE RETIRAM-SE E VOLTAM ÀS SUAS 
GUARIDAS. O HOMEM SAI ENTÃO AO SEU TRABALHO AO SEU 
LABOR QUE DURA ATÉ A TARDE.”



Canto de um povo de algum 
lugar

Todo dia o sol levanta
E a gente canta 
o sol de todo dia.

Fim da tarde 
a terra cora
E a gente chora 
porque finda tarde.

Vem a noite e a lua mansa
E a gente dança
venerando a noite.

(Caetano Veloso)



• “O ser humano vivencia a si mesmo, 
seus pensamentos como algo separado 
do resto do universo – numa espécie de 
ilusão de ótica de sua consciência. E 
essa ilusão é uma espécie de prisão que 
nos restringe a nossos desejos 
pessoais, conceitos e ao afeto por 
pessoas mais próximas. Nossa principal 
tarefa é a de nos livrarmos dessa 
prisão, ampliando o nosso círculo de 
compaixão, para que ele abranja todos 
os seres vivos e toda a natureza em sua 
beleza. Ninguém conseguirá alcançar 
completamente esse objetivo, mas lutar 
pela suas realização já é por si só parte 
de nossa libertação e o alicerce de 
nossa segurança interior”. (Albert 
Einstein)



EMENTA

O ENSINO DE CIÊNCIAS E A CONSTRUÇÃO DE UMA
CULTURA CIENTÍFICA QUE POSSIBILITE AO CIDADÃO
COMPARAR AS DIFERENTES EXPLICAÇÕES SOBRE O MUNDO.
A ENERGIA PARA A VIDA E A INSERÇÃO DO HOMEM NO
CONTEXTO DO UNIVERSO. APRENDIZAGEM INTEGRADA DE
CIÊNCIAS COMO POSSIBILIDADE PARA A COMPREENSÃO
DAS RELAÇÕES CIÊNCIAS,SOCIEDADE, TECNOLOGIA E
CIDADANIA. A CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS.
O PENSANENTO RACIONAL E O PENSAMENTO INTUITIVO
NA APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS. O PAPEL DOS
PROFESSORES, DAS FAMILIAS E DAS COMUNIDADES
NA APRENDIZAGEM FORMAL E INFORMAL DE CIÊNCIAS.



Combate à 
arrogância 
humana



AMEAÇAS AO DIREITO À VIDA

• O Brasil esta entre os 5 maiores
consumidores de agrotóxico do mundo.
Supera em sete vezes a média mundial de
0,5 kg/h de veneno.



CRONOBIOLOGIA: ESTUDO 
SISTEMÁTICO DA ORGANIZAÇÃO 

TEMPORAL DA MATÉRIA VIVA



Luares: Marcílio Hubner de Miranda Neto

Luar do sertão: Catulo da Paixão Cearense 1914
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Canto de um povo de algum 
lugar

Todo dia o sol levanta
E a gente canta 
o sol de todo dia.

Fim da tarde 
a terra cora
E a gente chora 
porque finda tarde.

Vem a noite e a lua mansa
E a gente dança
venerando a noite.

(Caetano Veloso)



Depresão Sazonal: Sintomas típicos

• dormir por mais horas no inverno e 
mesmo assim sentir-se cansado e ter 
dificuldade para acordar de manhã;

• aumento do apetite, em especial pelos 
carbohidratos, rápido aumento de peso;

• dificuldades para concentrar-se e executar 
tarefas de rotina;



Depresão Sazonal: Sintomas típicos

.

- fadiga, isolamento 
social,diminuição do 
impulso sexual;
irritabilidade ou apatia, 
baixa auto-estima, 
sensação de depressão, 
tristeza e, em alguns casos, 
idéias suicidas;
maior intensidade da 
tensão pré-menstrual.  



Depressão sazonal: sintomas atípicos

• mudanças nos hábitos de sono: 
desperta muito cedo, apresenta
insônia e intranqüilidade;

• diminuição do apetite e perda de 
peso;

• maior suscetibilidade a resfriados 
e infecções.



COMO FOLHAS QUE CAEM

Marcílio H.M. Neto - 2002

Não olhei pela janela
Mas senti o outono 
surgir.
Vi minha vida mudar 
Antes da primeira folha 
cair.
Enquanto os dias 
encurtavam
Meu ânimo na noite se 
perdia
Minhas entranhas 
palpitavam
Em inexplicável agonia.



Não precisei olhar pela 
janela
Para sentir o inverno 
chegar.
Antes da última folha 
cair
Senti minha alma gelar.
Minha vida perdeu o 
brilho.
A tristeza invadiu minha 
mente.
Fiquei num canto 
encolhido,
desanimado, perdido,
Sem nenhuma causa 
aparente.



Alimentei-me da 
esperança
De ver a 
primavera 
chegar.
Quando a 
primeira flor se 
abriu,
A luz do sol me 
aqueceu
O meu corpo 
todo sorriu
Minha alma 
enterneceu.



UEM / PEC / MUSEU DINÂMICO 

INTERDISCIPLINAR





CRONOTIPOS

• DEFINIDAMENTE MATUTINO

• MODERADAMENTE MATUTINO

• INTERMEDIÁRIO

• MODERADAMENTE VESPERTINO

• DEFINIDAMENTE VESPERTINO



• QUESTIONÁRIO CRONOBIOLÓGICO

1- Se você pudesse eleger com toda a 
liberdade e sem nenhuma restrição 
relacionada ao trabalho ou outro tipo 
de restrição, a que horas gostaria de 
se levantar?

A. Entre 05hs e 06hs

B. Entre 06hs e 07hs

C. Entre 07hs e 10hs

D. Entre 11hs e 12hs



2- Suponhamos que você tenha se 
apresentado a um novo emprego e 
que tenha que realizar uma prova 
psicofísica que dura algumas horas e 
que é mentalmente desgastante, a 
que horas gostaria de fazê-la?

A- Entre 08hs e 10hs

B- Entre 11hs e 13hs

C- Entre 15hs e 17hs

D- Entre 19hs e 21 hs



3- Se você pudesse planejar sua noite 
com toda liberdade sem nenhuma 
restrição relacionada ao trabalho ou 
outro tipo de restrição, a que horas 
gostaria de dormir?

A- entre 20hs e 21hs

B- Entre 21hs e 22hs

C- Entre 22hs e 00h:30min

D- Entre 00hs e 01h:45min

E- Entre 01h:45min e 03hs



4- Suponhamos que você tenha decidido 
fazer exercício físico e um amigo lhe 
sugira fazê-lo entre 7:00 e 08:00 horas 
da manhã. Com base na sua 
predisposição natural, com que  
disposição você aceitaria o convite?

A- Estaria em muito boa forma

B – Estaria em forma

C- Seria difícil

D- seria muito díficil



5- Se tivesse que realizar duas horas de 
exercício físico pesado, qual dos 
horários abaixo você escolheria?

A- De 08hs as 10hs

B- De 11hs as 13hs

C- De 15hs as 17hs

D- De 19hs as 21hs



6- Se você fosse dormir as 23hs, com 
que nível de cansaço se sentiria?

A- Nada cansado

B- Um pouco cansado

C- Bastante cansado

D- Muito cansado



7- Como você se sente na primeira 
meia hora após levantar-se?

A- Muito cansado

B- Medianamente cansado

C- Sem cansaço, porém não em 
plena forma

D- Em plena forma 



8- A que horas do dia você se sente 
melhor?

A- Entre 08hs e 10hs

B- Entre 11hs e 13hs

C- Entre 15hs e 17hs

D- Entre 19hs e 21hs



9- Suponhamos que um amigo lhe 
sugira fazer caminhada entre 22hs 
e 23hs, três vezes por semana. Se 
não tivesse outro compromisso e 
com base na sua predisposição 
natural, como você se sentiria caso 
aceitasse o convite?

A- Estaria em boa forma

B- Estaria em forma

C- Seria difícil

D- Seria muito difícil
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Definidamente matutino - 09 a 15 pontos

Moderadamente matutino – 16 a 20 
pontos

Intermediário – 21 a 26 pontos

Moderadamente vespertino – 27 a 31 
pontos

Definidamente vespertino – 32 a 38 
pontos

Fonte: Horne & Ostberg (1976) adaptado 
por Cardinali et al., 1992.



• Eu sei Mas não devia: Marina Colassanti

• Cotidiano: Chico Buarque





• EUA: Legislação sugere início das aulas 
após 8h30

• Minneapolis: Inicio das aulas de 7h15 para 
8h40 - aumento do sono semanal; 
aumento do alerta diurno; aumento da 
freqüência às aulas e de matriculas; 
redução de depressão entre adolescentes.

• Faculdade de Medicina da Universidade de 
Harvard – projeto que auxilia os alunos a 
ter melhor padrão de sono para aumentar 
o rendimento intelectual 





PRINCIPAIS EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE 
SONO

- Queda na produção de insulina

- Perda de energia

- Aumento do cortisol

- Obesidade

- Deficiência do sistema imunológico

- Pressão alta

- Problemas gástricos

- Mau humor crônico

- Dificuldade de concentração

















A Lenda do Amor



Era uma vez no início dos tempos, um 
mundo em que não havia ainda, nem 
homens, nem mulheres, apenas uns 
sentimentos, vagavam pelo planeta.

Numa tarde chuvosa, os sentimentos 
não sabiam o que fazer.

O Tédio bocejava. A 
Tranqüilidade fazia alongamentos, 
quando a Ternura então propôs brincar 
de esconde-esconde. Todos acharam uma 
ótima idéia.

A Alegria logo pulou: “Que 
maravilha!”



Quer dizer nem todos, porque o Ódio
disse: - “Eu não vou. Eu não gosto deles!”

E a Verdade, preferiu não se 
esconder. Para quê? De qualquer maneira 
ela sempre acabava aparecendo.

A Soberba disse que era uma 
brincadeira de bobos. É claro. A idéia não 
tinha sido dela... 

E a Covardia preferiu nem se 
arriscar...

Mas a Amizade disse: 
- Ah! que coisa boa, estamos todos 
juntos.



- E a Loucura quis ser o pegador. Mas a 
Inveja foi logo dizendo:
- Por que ela, sempre ela? Só porque ela 
é louca ???  
Mas a Loucura há essa altura já tinha 
começado a contagem: “98, 27, 35, 44, 
55, 63 ...”.
Enquanto isso os sentimentos
começaram a se esconder um a um.

Mas o Amor não sabia aonde 
esconder-se. 



Pensou em ficar atrás da roseira, mas achou que 
logo a Loucura o encontraria. Foi aí então, que o 
amor resolveu enterrar-se , entre as raízes da 
roseira.
Foi o tempo exato para que a Loucura terminasse 
a contagem: -“99, 1... – Lá vou eu...”
Mal abriu os olhos e quem achou do seu lado?
A Preguiça, que não tinha nem saído do lugar.
Caiu um raio que iluminou o céu e ela viu um dos 
sentimentos que ainda tentava se esconder, ora 
atrás duma árvore, ora atrás de outra...
Era a Dúvida.



Depois, de uma só vez, encontrou dois, pois a 
Inveja, é lógico, tinha se escondido bem à 
sombra do Sucesso.
A Loucura começou a sentir um cheiro 
horrível, nojento mesmo. Aproximou-se do lixo 
e encontrou a Injustiça.
Andou mais um pouco e encontrou logo três: 
debaixo de uma pedra, num lugar muito 
úmido e sombrio, encolhida em posição fetal 
estava a Tristeza, e em cima da pedra, 
esperando os raios de sol estavam lá: a 
Alegria e a Exuberância.
E assim foi encontrando um a um todos os 
sentimentos.



Mas, nada de encontrar o Amor. Procura 
daqui, procura dali.
Então a Traição aproximou-se dela e disse 
baixinho:
- Está na roseira.
Mas a Loucura estava tão enlouquecida, que 
nem prestou atenção.
A Traição falou mais alto:
- Está escondido nas raízes da roseira!
- A Loucura então, mais louca do que 
nunca, aproximou-se da roseira e arrancou-a 
de uma vez, com raiz e tudo, ferindo assim os 
olhos do Amor, que começaram a sangrar.



A Loucura, desesperada, perguntou:
- Amor, o que foi que eu fiz?
- Tu me cegaste. – disse o Amor.
- O que eu posso fazer por ti, Amor?
- Eu creio que agora, terás que ser o 
meu Guia.
E desde esse dia: o Amor é cego e a 
Loucura tem que andar – juntinha do 
Amor.



Organização dos turnos de trabalho

Organização dos horários escolares



• A Flor

• Olhe, vislumbre a flor

• Quantos ais e bem-querer

• Detalhes estruturais

• Muita coisa a oferecer

•
• Assim ela se mostra

• Escondida como botão

• No momento certo, preciso

• Surge tal uma explosão

•
• Expõe suas pétalas coloridas

• Tão marcantes, vistosas

• Traz em destaque a beleza

• Gravada em versos e prosas



• Algumas não são assim

• São pequenas, discretas

• Ficam escondidas na copa

• Tem relações mui secretas

•
• Seu aroma forte, agressivo

• Ou suave, adocicado

• Serve bem de inspiração

• Ao amante apaixonado

•
• Associada ao amor e carinho

• Muito enfeita o ambiente

• Preenche o espaço romântico

• Desperta o sorriso da gente



• Pode ser durável ou efêmera

• Mas com nobre missão

• Garante para cada espécie

• Eficiente multiplicação

•
• É palco de ilustres visitantes

• Que sem pedir permissão

• Pela corola se adentram

• Buscando a compensação

•
• Roubam pólen e néctar

• Elementos preciosos da flor

• Mas ela permanece tranqüila

• Vez que não lhe causam dor



• Esta pilhagem tem preço

• Faz parte da reprodução

• Que será bem sucedida

• Se houver polinização

•

• No estigma o pólen germina

• O tubo polínico acelerado

• Busca a oosfera que espera

• Realiza o encontro sonhado

•

• Após este ato nupcial

• Seu ovário muito cresce

• E logo logo percebemos

• Imponente fruto que aparece

•



• Este é o propósito da flor

• No início muita beleza, altivez

• Mas com a chegada do fruto

• Deixa o cenário perde a vez

•
• Depois de usada, até maltratada

• Seus elementos vistosos se vão

• Restando o fruto e a esperança

• A semente, o embrião

•
• Embrião tão pequenino

• Um dia planta adulta será

• Em época bem propícia

• Nova flor por certo surgirá

Ismar S. Moscheta







ATIVIDADE ONÍRICA

TEORIA PSICANALÍTICA:

sonho como um caminho para o 
inconsciente e disfarce para os 
desejos inconfessáveis.



ATIVIDADE ONÍRICA

TEORIA CONSOLIDATIVA:

sonho como instrumento projetor de 
situações recentes que, ao serem 
relembradas, tem sua memorização 
facilitada num processo semelhante a 
vigília.



TIPOS DE SONHOS

MODULADORES:

sonhos que utilizam estratégias já 
formuladas anteriormente em vigília, e 
que necessite de reforço ou inibição 
(modulação positiva ou negativa);

FORMULADORES DE ESTRATÉGIAS:

criação de novas estratégias destinadas 
a preparar o indivíduo para lidar com 
situações que jamais se imaginou 
passando. Criação de novos elementos 
cognitivos a partir da associação de 
elementos pré-existentes. 


