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RESPONSÁVEL

Coletâneas da ASSERS
na 58ª Feira do Livro
de Porto Alegre

Realizaram-se no dia 10 de novembro na Feira do Livro
de Porto Alegre as sessões de lançamentos das coletâneas ASSERS 2012.
Os autores com grande alegria e satisfação receberam
os convidados e autografaram as suas obras “Diversidade Poética” e “Armazém de Ideias IV”.

Feliz
Natal!

Que a alegria do Natal se fortaleça e que o amor
se renove a cada ano de nossa convivência.
Obrigada por ter estado junto a ASSERS em
2012!
A Diretoria Geral

Querid@s associad@s:
Então chegou O Natal! E o que cada
um fez da e na sua vida pessoal e
profissional?
O ano está findando e começando
outra vez. É a festa do velho e do novo,
mas, sobretudo, do amor na sua
totalidade. Então é Natal e a ASSERS
compartilha com todos os associados
esta grande festa torcendo para que seja
feliz quem sabe o que é o bem.
Então chegou o Natal para todos e
para cada um indistintamente,
independente de cor, sexo, raça,
religião, credo, política, gostos, opções
de vida porque está num só coração.
Então é Natal que vem com uma
magia guardada durante 359 dias e que
está escondidinha nos corações de todos
aqueles que têm muito amor.
Que esta não seja só mais uma
comemoração, mas sim, a estreia de

uma nova geração, uma
nova vida porque
comemoramos o
nascimento daquele
que modificou e
modifica a maneira de
vermos o mundo, plantando a semente
do amor e da esperança.
Que tod@s estabeleçam um novo
vigor para continuarmos na luta, que
nada seja mais forte que nossa união
uma vez que brindamos o afeto entre
nós.
A ASSERS continua lutando em prol
dos interesses dos associad@s no que
lhe diz respeito e lhe é pertinente.
Estaremos sempre ao dispor de cada
um.
Feliz Natal a tod@s e suas
famílias!!!
Yolanda Pereira Morel
Presidente

Expediente

PROFESSORA ZEZÉ
É com grande pesar que informamos que a Professora Maria José Machado de Lima
solicitou demissão da Diretoria Central da ASSERS no dia 05 de dezembro de 2012, “por
motivos estritamente particulares” (carta datada de 05/12/2012). Mas a mesma continuará
contribuindo com a ASSERS com suas experiências e sabedoria.
Os cargos vagos na Associação serão ocupados a partir do mês de abril de 2013.

ASSESSORIA PERSONALIZADA NA FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
A ASSERS, com a experiência de quem
há 40 anos promove ações em prol dos
Supervisores Educacionais, também
presta assessoria especializada na
formação de professores, coordenadores,
orientadores e gestores de escolas/empresas públicas ou privadas.
Para tanto desenvolvemos ações
formativas que possibilitam o aperfeiçoamento humano, bem como o processo
pedagógico das instituições atendidas.
O nosso grande diferencial é a metodologia para a construção de cada assessoria, isto é, a elaboração de maneira personalizada, a
partir das demandas discutidas com a instituição interessada, visando a consideração e a
especificidade de cada instituição e como consequência possibilita a mudança efetiva da
prática pedagógica de seus ambientes, bem como a designação de profissionais com larga
experiência na área específica da assessoria a ser desenvolvida.
Confira abaixo as nossas assessorias:
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Diretoria da ASSERS
PRESIDENTE:
Yolanda Pereira Morel
1ª VICE-PRESIDENTE:
Maria José Machado de Lima*
1ª SECRETÁRIA:
Lucia Elena Müller Ebling
2ª SECRETÁRIA:
Valdemira de Freitas Carpenedo
1ª TESOUREIRA:
Vanderlete Neves
2ª TESOUREIRA:
Leci Teresinha da Costa
(*Solicitou demissão da Diretoria em 05/12/2012)
CONSELHO DELIBERATIVO
TITULARES:
Presidente: Yomara Bispo da Costa Dalé (Bagé)
Secretária: Rejane de Paula (Porto Alegre)

Jonia Seminotti (Porto Alegre)
Luciane Zachazeski (Porto Alegre)
Deise Rodrigues Padilha Pires (Bagé)
Luiz Waclaw Lempek Maliszewski (Dom Feliciano)
SUPLENTES:
Berenice Bischoff Bloise (Porto Alegre)
Rejane Padilha de Paula (Porto Alegre)
Sonia Marli Righi Aita (Santa Maria)

Coordenadorias Regionais
3ª CRASSERS - Passo Fundo
Diretora: Neiva Maria Balbinot
Vice-Diretora: Ieda Maria Vigne
Secretária: Edenia Victoria Cordeiro Lopes
Tesoureira: Leci Teresinha Dea Costa
4ª CRASSERS - Bagé
Diretora: Yomara Bispo da Costa Dalé
Vice-Diretora: Zélia Dias Martins
1ª Secretária: Maria do Horto Jardim Ávila
2ª Secretária: Lilian Jurema Monteiro Masson
Tesoureira: Deise Rodrigues Padilha Pires
12ª CRASSERS - SANTA CRUZ DO SUL
Diretora: Sandra Regina Haas da Fontoura
Vice Diretora: Leia Raquel de Almeida
Secretária: Maristela Dal Lago
1ª Tesoureira: Cristina Luisa Bencke Vergutz
2ª Tesoureira: Tatiane Tormes Müller
14ª CRASSERS - Santo Angelo
Diretora: Cristiane Ferreira Abaide
Vice-Diretora: Neila Tereza Brizola Dalla Vechia
Secretária: Nádia Adriani Turcato Stapazon
Tesoureira: Loreny dos Santos Capa

Rita Maria Belém Dias de Oliveira** (Sta Cruz do Sul)

CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Presidente: Zélia Dias Martins (Bagé)

- PLANEJAMENTO E GESTÃO
- ASSESSORIA PEDAGÓGICA A EMPRESAS
- CURSOS DE EXTENSÃO COMUNIDADE ESCOLAR
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS

JORNAL DE BUTIÁ NOTICIA
SESSÃO DE AUTÓGRAFOS
O Jornal Butiá Notícias destacou o lançamento do livro Diversidade Poética, com a participação
de Vanderlete (Lelete), cidadã Butiaense e 1ª
Tesoureira da ASSERS, e sua poesia.
Sobre o livro, registramos também o e-mail de
Marines Bonacin, Presidente da Casa Latino
Americana do Poeta, recebido pela associação:
"Realmente o livro está lindíssimo. Muito bem
escolhido o tema da capa e a apresentação está
10. Parabéns a presidente Yolanda e a todas
vocês que fizeram parte deste trabalho.Meu
abraço poético, Marinês Bonacina".

23ª CRASSERS - Caçapava do Sul
Diretora: Neusa Maria Dourado Trindade
Vice-Diretora: Kátia Cilene Valmarath Linhares
Secretária: Luci da Rosa Marques
Tesoureira: Leslie Maicá Melo

Tatiana Tavares Leão (Caçapava do Sul)
(**Solicitou desligamento devido a sua aposentadoria)

- TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Departamento de Publicações
Conselho Editorial: Yolanda Pereira Morel, Maria José
Machado Lima, Lúcia Elena Muller Ebling, Valdemira
de Freitas Carpenedo, Vanderlete Neves e Leci
Teresinha da Costa.

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Precisamos de seu apoio e colaboração para melhor atender a todos os associados da
ASSERS de maneira prazerosa e carinhosa. Caso souberes de alguém que não esteja
recebendo correspondência, e-mail ou ainda que seus dados não estejam atualizados no
cadastro, solicitamos que o/a mesmo/a o/a faça por telefone, por e-mail ou compareça a Rua
Borges de Medeiros, 308, sala 106, 10º andar, edifício Fronteira.
Você também faz parte desta história e assim como a Diretoria, deseja o melhor para
os/as associados/as da Entidade. Contamos com seu apoio!

Daniela Pedra Mattos (Piratini)
Norma Brigo (Santo Angelo)

Revista Espaço Inovação/ASSERS

Iris do Espírito Santo Abraão (Porto Alegre)

Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel

Olinda Pereira Morel Trindade (Porto Alegre)

Diretora Executiva: Maria José Machado de Lima

SUPLENTES:
Orfelina Moraes Borba Ricardo (Bagé)

Jornal Inovação/ASSERS

Kátia Cilene Valmarath Linhares (Caçapava do Sul)

Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel

Angelita Vargas Brazil (Alvorada)

Diretora Executiva: Lúcia Elena Müller Ebling

Maria Olina Bastos Furtado (Porto Alegre)
Juliana Rodrigues da Costa (Porto Alegre)

Departamento de Formação
(Cursos e Pós Graduação)
Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel

Centro de Pesquisa
CPASSERS
Diretora Geral: Yolanda Pereira Morel
Diretora Executiva: Valdemira de Freitas Carpenedo

A tod@s @s associad@s que aniversariam nos
meses de outubro, novembro e dezembro/2012
Que a vida de cada um seja repleta
de emoções, alegrias e conquistas!
A diretoria da ASSERS, seus
Conselhos Deliberativo e Fiscal, mais
as CRASSERS, desejam que se sintam
abraçados neste dia tão especial e
único. Parabéns e felicidades!

REUNIÃO GERAL DA ASSERS

ENCONTRO DE SUPERVISORES DE
SANTA CATARINA
Com muita satisfação a
Professora Yolanda Pereira
Morel (Presidente da
ASSERS) representou nossa
instituição como convidada da
mesa de abertura do XXI
Encontro Estadual dos
Supervisores Escolares do
Estado de Santa Catarina,
com o tema: desafios e
perspectivas para a educação
contemporânea, nos dias 27 e
28 de setembro do corrente
ano, no Auditório do Instituto
Estadual de Educação, com o
apoio da UDESC (Universidade do Estado de Santa
Catarina).

Nos dias 05 e 06 de novembro a Diretoria
e as CRASSERS reuniram-se para mais
uma reunião ordinária. Mas houve um
diferencial... Não foi a sala de reuniões que
comportou todo esse pessoal... a reunião
deu-se em um espaço onde o céu azul e os
campos verdes, com nuances coloridas,
ofereceram seu perfume para essas
pessoas curtirem a natureza e refletirem
seus momentos juntas, compartilhando o
prazer do encontro.
A Quinta da Estância Grande de Viamão
recebeu-nos com carinho e disponibilizounos o espaço para diversas vivências...

Foram hilariantes em alguns momentos,
reflexivas em outros, esclarecedoras e muito
agregadoras em todo o contexto. Como
disse uma das participantes na folha de
avaliação “que bom ter conhecido um
espaço aconchegante, ter vivido de perto a
realidade dos animais que lá habitam e
saber de tantas realizações da ASSERS em
busca do aperfeiçoamento, esclarecimento
e resgate no que tange a educação...”
Parabéns pelo sucesso em todos os
sentidos. A ASSERS continua inovando
sempre.

Durante o encontro foram discutidos e refletidos
os seguintes assuntos:
· Educação Popular na escola cidadã (Palestrante Carlos Rodrigues Brandão da UNICAMP),
· Escola Justa: Novos olhares em direção aos
direitos e saberes escolares (Palestrantes Ione
Ribeiro Valle da UFSC, Gladys Mary Ghizoni Teive
da UDESC e Patrícia de Moraes Lima da NUVIC);
· Escola pública, jovem de risco na educação
popular (Palestrante Padre Vilson Groh da IVG);
· Educação e sustentabilidade (Palestrante Daniel José da UFSC).
Parabenizamos as colegas Rosimeri Jorge da Silva, Selma David Lemos e toda sua
equipe, da Associação dos Supervisores Escolares de Santa Catarina, pelo trabalho
desenvolvido.

ASSERS PARTICIPA DE
AESUFOPE DISCUTE
CONGRESSO DE
“A PROVA DOCENTE’’ E
EDUCAÇÃO DO SINESP
OUTROS TEMAS
A ASSERS esteve presente na Mesa de Abertura do 16º
Congresso Anual de Educação promovido pelo SINESP,
discutindo o tema "Empoderamento Social no Ambiente
Escolar", entre 23 e 26 de outubro, no Teatro Gazeta, em São
Paulo. Representando a nossa Associação as professoras
Yolanda Pereira Morel e Lucia Elena Muller Ebling. No
programa:
1. Democracia y educacion publica en una sociedad en
cambio acelerado com Juan Casassus;
2. Competências e autoridade na ação do professor com
Nilson José Machado;
3. O currículo e a neurociência com Elvira Souza Lima;
4. A família no imaginário escolar com Belinda
Mandelbaum;
5. Manejo de conflitos - caminho para desenvolver o
empoderamento com Celia Bernardes e Maria Elena Rise de
Camargo Vianna.

ASSERS marcando presença no evento da AESUFOPE Associação de Escolas Superiores de Formação de
Profissionais do Ensino do RS, dia 23 de novembro, no
prédio 15 da PUCRS. Na ocasião foi discutido como tema
central “a prova docente” (prova para ingresso na carreira
docente criado pela Ministro Haddad em 2009), o pacto pela
alfabetização na idade certa, a avaliação do ensino superior.
Professora
Maria Beatriz Luce
falou sobre a prova
docente e formação
de professores no
Brasil. O Presidente
do Conselho
Estadual de
Educação Professor
Augusto Deon
esteve presente.

INFORMATIVO DIGITAL
RECEBA AS INFORMAÇÕES DA ASSERS
EM SEU E-MAIL
Assine gratuitamente em nosso site:
www.assers.org.br

CEED 50 ANOS:
DESAFIOS E
CONQUISTAS DO
ENSINO MÉDIO NO RS
ASSERS participou do Seminário "Ensino Médio no RS:
Desafios e conquistas" promovido pelo Conselho Estadual
de Educação do RS em comemoração aos seus 50 anos. O
evento ocorreu no dia 6 de dezembro no auditório da
FAMURS.
Estiveram presentes o Presidente do CEED Professor
Augusto Deon, as palestrantes da manhã Professoras
Doutoras da FACED/UFRGS Naira Franzoi e Simone
Vladete dos Santos. Na parte da tarde houve um Painel com
representantes da SEDUCRS, SIMPRORS,
C P E R S / S I N D I C AT O , S I N E P E / R S , U G E S e
CEMES/CEED/RS.

De presenças ausentes
“Depois de algum tempo você
aprende a diferença, a sutil
diferença entre dar a mão e
acorrentar uma alma... Descobre
que as pessoas com quem você
mais se importa na vida são
tomadas de você muito depressa...
por isso sempre devemos deixar
as pessoas que amamos com
palavras amorosas; pode ser a
última vez que as vejamos”.
(Depois de algum tempo,
William Shakespeare)
A lacuna da morte de alguém
muito próximo da gente como
nosso pai, nossa mãe, nosso
irmão ou irmã, nosso amigo ou
amiga, nosso avô ou avó sempre
nos remete a um dos mais difíceis
aprendizados da vida humana:
conviver com a presença ausente.
O desafio que se coloca a todos é
reconhecer sentido para a nossa
existência, pois a morte de alguém
sempre deve nos remeter para a

pergunta sobre o tipo de vida e de
relações que construímos de
forma individual e coletiva.

buscando apreender de seus
ensinamentos, exemplos e
virtudes.

Cada um de nós carrega de
sentido a sua existência através
das relações interpessoais pelas
quais nos “fazemos gente”. Por
mais que tentemos, ninguém
consegue sobreviver e, quiçá, ser
feliz sozinho. Esta característica
da interdependência é também, de
certeza, um dos maiores desafios
de nossa própria humanização,
pois conceber-se integrado e
conectado com os outros exige
que saibamos lidar com a superação dos próprios egoísmos.

Na comunidade somos
reconhecidos por nossos feitos e
desfeitos. São muito mais felizes
aqueles que podem desfrutar
durante a vida, e no momento de
sua morte, dos valores comunitários. Quem tem uma comunidade e
leva uma vida comunitária vive
mais feliz e poderá morrer mais
feliz ainda. A comunidade é
também o lugar onde damos vazão
aos nossos medos, fantasmas e
incompreensões, refazendo-nos
permanentemente. Por isso
mesmo, cada um deve ser
reconhecido e tratado com
dignidade, pois é a referência de si
mesmo (alteridade). A comunidade, por sua vez, é o espaço em que
lapidamos o nosso ser pessoal e
social, onde ousamos viver a
nossa subjetividade, buscando o

A vida comunitária, herança de
nossas primeiras e mais primitivas
comunidades, re-significa o
sentido da morte de uma pessoa.
As comunidades religiosas são,
sobretudo, o lugar onde fazemos a
memória de nossos mortos,

reconhecimento.
Um dos grandes ensinamentos
de meu querido e saudoso pai foi
ter-me ensinado que para
sobreviver precisamos de muitas
poucas coisas, mas que precisamos nos apegar ao que é fundamental: a família e a comunidade.
Ensinou-me ainda, que é preciso
amar as crianças e os mais velhos
porque estes são os sujeitos da
comunidade que mais precisam de
nossa ajuda e proteção. Meu pai
também comprovou, a si mesmo e
aos outros, que sempre é bom e
necessário reconciliar-se com os
outros para reconciliar-se consigo
mesmo. Ensinou-me tantas
coisas, demonstrando especial
atenção aos valores do trabalho,
do amor e a da fé. Como a maior
parte dos pais, soube valorizar as
conquistas de seus filhos como se
fossem também as suas. Soube
apontar, na medida do seu

universo, os caminhos que seus
filhos poderiam trilhar. Soube
constituir-se sujeito, a partir da
comunidade.
Conviver com a presença
ausente é deparar-se com os
interstícios entre as palavras, as
ações, os gestos e os exemplos de
nossos entes queridos. As
lembranças se encarregam de
recolocar, permanentemente, que
cada pessoa tem algo a nos
ensinar porque é única, sagrada,
genuína. A presença ausente é,
também, prova de que a vida se faz
na experiência compartilhada, nas
memórias e nas histórias de todos
os que na comunidade se fazem
protagonistas.
Nei Alberto Pies
Professor e ativista de direitos
humanos

Cursos de PósGraduação ASSERS
Iniciaram os cursos de pós-graduação
ASSERS, Supervisão Educacional e
Psicopedagogia Clínica e Institucional.
Veja o depoimento de uma das participantes da aula inaugural: "Foi com muita
alegria que participei da aula inaugural do
curso de Pós Graduação em Supervisão
Educacional na última sexta-feira. Fomos
muito bem recepcionadas, com orientações

pertinentes, dinâmicas sempre muito bem
vindas e muitos mimos! Obrigada pela
acolhida!Já estou ansiosa pelo próximo
encontro! Abraços, Márcia."
Horário das aulas: das 18h45min às
21h45min nas sextas-feiras e nos sábados
das 8h30min às 12h e das 14h as 17h30min.
Ainda há vagas! Novos alunos podem
participar.

Revista Espaço Inovação
disponível gratuitamente
Mensagem de Ano Novo
Mais uma vez estamos diante de uma nova fase.
Uma fase de renovação de esperanças, reescrita de histórias, novos
sonhos. Neste magnífico circuito em que continuamente um ano cede
lugar a outro ano, a outro momento onde se mantém o espaço para
reencontros com nova fragrância , novas ligações, novas vivências,
canções, nova coloração, novo paladar e muitos e novos grandes
abraços.
Um epílogo que mais parece uma estreia em grande estilo. Assim
como um anel sem interrupção, contínuo. Por décadas se vive cada
minuto (ou segundo) e, quando menos se espera ele está ali na frente
dos olhos: um novo mundo.
Crescemos, erramos, aprendemos entre sorrisos e lágrimas e
vencemos porque somos guerreiros. Como marinheiros de um navio
que para de porto em porto, habituados a diferentes cenários e climas,
continuamos de cabeça erguida, olhar fixo no horizonte para vencer
mais desafios e ter a certeza do dever cumprido.
Há quem diga “olhar para trás? Jamais!”, mas, porque não? Olhar pra
trás é reconhecer o que alcançou e agradecer cada instante pelo que
se teve oportunidade de vivenciar.
Olhar em frente e, também, agradecer pelo que virá e por
pertencermos ao elenco de coadjuvantes dessa grandiosa obra divina
que é a VIDA!
Agradecemos a todos os colegas que de uma maneira ou de outra
muito contribuíram para o sucesso das atividades da entidade no
decorrer do ano de 2012. Agradecemos a confiança e o
comprometimento.
Feliz Ano Novo!
Que venha 2013 cheio de novidades e agitos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ASSERS/2012

Encontra-se disponível para os associados e o
público em geral a edição 9 da Revista Espaço
Inovação ASSERS, publicada em formato digital online.
A edição pode ser baixada (download) gratuitamente em formato PDF (arquivo com 5MB). Ou pode
ser lida on-line no formato page-flip.
O tema desta edição é "A escola com múltiplos
olhares e várias mãos: uma construção coletiva", e
traz os artigos:
• A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NA
APRENDIZAGEM - Viviane Souza Ávila
• DISCUTINDO AS DIFERENTES CORRENTES
EPISTEMOLÓGICAS DO CONHECIMENTO - Mari
Regina Cabreira Rocha
• O ESPORTE E O LAZER COMO
INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL DE
PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS Estela R. Mello Ortolan
• EDUCAÇÃO COM POESIA - Inez Ramos Crespo
• MEDO E OUSADIA: O COTIDIANO DO
PROFESSOR - Lúcia Elena Müller Ebling e Maria José
Camargo Gomes
• RESILIÊNCIA: A RESPONSABILIDADE DA EQUIPE EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO
DO SUJEITO - Marlos Tadeu Bezerra de Mello
• PROJETO: NOSSO CORPO - Cristiane Ferreira Abaide, Taís
Mello dos Santos e Valquíria Colcet
• DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA - Nara Rosane dos
Santos
• INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - UMA
VISÃO DE GESTÃO - Rejane Jardim Fraga

No nosso site, seção Em foco - Publicações
ASSERS, além da ‘9' pode ser acessada a edição 10
– Especial de Aniversário da ASSERS e os Anais do
Encontro Internacional de Educação promovido
pela entidade em 2011.
E também no mesmo local podem ser lidas as
edições do Jornal Inovação ASSERS em
formato PDF.

