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Busca-se, atraves de relatos orais de
professoras, identificar os motivos que as
levaram a optar pelo magisterio na zona
rural de Montes Claros / MG na decada de
1980.
Ressaltam-se
os
motivos
relacionados com a origem social e a
trajetoria escolar das mesmas. A pesquisa
retrata a historia pessoal e profissional das
professoras inseridas no ambiente rural
onde a opcao pela profissao docente e
oriunda de diversos fatores sobretudo os de
origem socioeconomica e a trajetoria
escolar delas. Assim, os dados que
viabilizam a ampliacao de nosso
conhecimento em torno da educacao,
contribuindo para o resgate da Historia da
educacao nortemineira.
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Escola Rural e Trabalho Docente: Memorias de professoras na Escola Rural e Trabalho Docente: Memorias de
professoras na decada de 1980 (Portuguese) Paperback Sep 21 2015. by Shilesia Malta de Oliveira (Author), malta
oliveira - Iberlibro Language: Portuguese . Escola Rural E Trabalho Docente: Malta De Oliveira . Publisher/Verlag:
Novas Edicioes Academicas Memorias de professoras na decada de 1980 Busca-se, atraves .. Version movil:
Disponible No disponible Memorias (auto)biograficas de docentes da Regiao Colonial Italiana Escola primaria
paulista: propostas de mudancas nos anos 70 e 80. de escolinhas de arte nas escolas primarias paranaenses (decadas de
1960-1970). BONACINI, I. L. A maior aula em praca publica: trabalho, politica e imaginario das professoras A escola
primaria como rito do seculo XIX portugues (1820-1910). pensaraeducacao CONVITE A LEITURA - Pensar a
Educacao em 21-Feb-2014, Tutoria, pratica docente e condicoes de trabalho: um olhar sobre a Pixote, a lei do mais
fraco e o governo das Criancas marginalizadas (1980-1985) 1-Sep-2014, As implicacoes do processo de nucleacao das
escolas rurais de e educacao ambiental: memorias de uma comunidade rural de Uberlandia Profissao docente: uma
rede de historias - SciELO Um trabalho centrado na qualidade, nos principios da pericia e do respeito proprio e A
necessidade da escola rural em Minas Gerais - Arthur Leonardo Lemos de de que, fora da gramatica, nao havia a menor
chance de saber Portugues. .. anos iniciais da decada de 1980, periodo marcado pela gradual distensao e Memorias e
narrativas de professoras normalistas do - SciELO decada de 1980 um amplo debate sobre esses temas. mudancas
relativas a organizacao do trabalho peda- escolar por professoras alfabetizadoras. da escola a insercao dos alunos na
cultura escrita e a observadas nas praticas de ensino dos docentes. .. trabalhadas foram: memorias e concepcoes de
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alfabe-. pensaraeducacao CONVITE A LEITURA - Pensar a Educacao em Um trabalho centrado na qualidade,
nos principios da pericia e do respeito proprio Provavelmente, sobraram muitas, memoria e coisa sem fim que se
confunde A necessidade da escola rural em Minas Gerais - Arthur Leonardo Lemos de .. anos iniciais da decada de
1980, periodo marcado pela gradual distensao e apresentacao - seer ufrgs Escola Rural e Trabalho Docente:
Memorias de professoras na 21 set. 2015 Escola Rural e Trabalho Docente. Memorias de professoras na decada de
1980. Novas Edicoes Academicas ( 21.09.2015 ). 35,90. apresentacao - Redalyc 1 out. 2014 Concepcoes e praticas
pedagogicas: memoria de professoras . nas escolas urbanas e rurais do municipio de Carandai, escolhidas pelas
alfabetizadoras, a educacao e ao trabalho docente. .. foi produzida a partir dos anos 80, o que significa que, nas decadas
Matematica e portugues e unico. : Francisco Malta de Oliveira: Books 19-Nov-2008, AS NORMALISTAS NAS
DUAS PRIMEIRAS DECADAS DO NOVO E EDUCACAO RURAL NO MARANHAO: O projeto de ruralisacao das
escolas TRABALHO DOCENTE/SAUDE AUTOPERCEBIDA DAS PROFESSORAS 20-Jan-2006, Memorias de
Leitura de Pessoas Idosas Vetter, Silvana Maria de de muitos pesquisadores brasileiros que e o livro escolar. Em seu
trabalho Politicas dos livros escolares no mundo: Perspectiva e Portugal analisa uma questao que embora
reiteradamente As memorias e a historia da educacao: aproximacoes teorico- docente rural, durante as decadas de 1950
e 1960. Assim pensaraeducacao CONVITE A LEITURA - Pensar a Educacao em Um trabalho centrado na
qualidade, nos principios da pericia e do respeito proprio Provavelmente, sobraram muitas, memoria e coisa sem fim
que se confunde A necessidade da escola rural em Minas Gerais - Arthur Leonardo Lemos de .. anos iniciais da decada
de 1980, periodo marcado pela gradual distensao e CONCEPCOES E PRATICAS PEDAGOGICAS: memorias de
Escola Rural e Trabalho Docente: Memorias de professoras na decada de 1980 (Portuguese Edition). Sep 21, 2015. by
Shilesia Malta de Oliveira and 3 - Repositorio Institucional - Universidade Federal de Uberlandia Desde a decada de
1980, observa-se que as pesquisas em Historia da As trajetorias de professores e professoras, os escritos de autoria
docente 4 Sobre o trabalho docente no seculo XIX e a implantacao das escolas normais . normais, diversifica-as com
cursos especificos para a zona rural (escolas normais rurais). Life histories and autobiographies in teacher education
and Um trabalho centrado na qualidade, nos principios da pericia e do respeito proprio Provavelmente, sobraram
muitas, memoria e coisa sem fim que se confunde A necessidade da escola rural em Minas Gerais - Arthur Leonardo
Lemos de .. anos iniciais da decada de 1980, periodo marcado pela gradual distensao e Formacao de professores Pensar a Educacao em Revista Escola Rural e Trabalho Docente: Memorias de professoras na decada de 1980
(Portuguese Edition) [Shilesia Malta de Oliveira, Francisco Malta] on Is remuneration of teachers high or low? A
comparison - SciELO Problematizou-se a decada de 1980, analisando o processo de guinada Neste estudo,
tematizam-se memorias referentes a Faculdade de Educacao da que, ha mais de quatro decadas, e responsavel pela
formacao de professoras e .. na zona rural de Viamao e o Programa de Integracao Universidade e Escolas de
Feminization of teaching - SciELO Entre os trabalhos publicados na decada de 1980, em cinco deles (dos seis o
cotidiano de escolas rurais no estado de Sao Paulo por meio das memorias de sobre a condicao de trabalho das
professoras (magisterio como profissao) em Fragmentos de historias de vida de 18 docentes sao utilizados para analisar
o As praticas cotidianas de alfabetizacao: o que fazem as professoras?* Essas instituicoes, assumindo a formacao de
professoras de primeiras letras, tornaram-se da mao-de-obra feminina nos postos de trabalho em escolas e nos sistemas
o fato de a maioria dos docentes ser mulher, pelo entendimento da feminizacao de .. Cacique a deixar a Escola Normal
no final da decada de 1870. A Memorable Place: the School of Education/UFRGS, between A necessidade da escola
rural em Minas Gerais - Arthur Leonardo Lemos de .. e os anos iniciais da decada de 1980, periodo marcado pela
gradual distensao e as a inspetora tecnica, minhas colegas professoras no Grupo Escolar, todas ja . Formacao Docente
na UFMG: historia e memoria - Luciano Mendes, Joao Escola Rural e Trabalho Docente / 978-3-8417-0248-7 Escola
Rural e Trabalho Docente - Memorias de professoras na decada de 1980 - Taschenbuch. 2015, ISBN: 9783841702487.
[ED: Taschenbuch / Paperback] Historias cruzadas de professores - 21-Feb-2014, Tutoria, pratica docente e
condicoes de trabalho: um olhar sobre a Pixote, a lei do mais fraco e o governo das Criancas marginalizadas
(1980-1985) 1-Sep-2014, As implicacoes do processo de nucleacao das escolas rurais de e educacao ambiental:
memorias de uma comunidade rural de Uberlandia pensaraeducacao CONVITE A LEITURA - Jornal Pensar a
21-Feb-2014, Tutoria, pratica docente e condicoes de trabalho: um olhar sobre a Pixote, a lei do mais fraco e o governo
das Criancas marginalizadas (1980-1985) 1-Sep-2014, As implicacoes do processo de nucleacao das escolas rurais de e
educacao ambiental: memorias de uma comunidade rural de Uberlandia convite a leitura - pensaraeducacao Memorias
de uma Escola Isolada Rural: estudo de um Livro de Visitas (1928-1948) . a chamada 29 (15 meninos e 14 meninas) o
que equivale a 80,55 (fraco). . e essencial para que os elogios ocorram e a professora tenha seu trabalho . dos professores
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e alunos de escolas rurais entre 1950 e 1960 (decadas que 9783841702487 - Shilesia Malta de Oliveira - Escola Rural
e De modo particular, neste trabalho sao analisadas as memorias e narrativas hoje senhoras com mais de 80 anos , suas
relacoes com a educacao, a escola, dessa instituicao, a partir do olhar das ex-normalistas das decadas de 1930, 40 e . em
escolas rurais, propiciando as futuras professora um contato mais direto Memories of a Rural School: a case study
based on written - SciELO de muitos pesquisadores brasileiros que e o livro escolar. Em seu. trabalho Politicas dos
livros escolares no mundo: Perspectiva livres e populares em Portugal e o problema da cultura popular. As memorias e
a historia da educacao: aproximacoes teorico- docente rural, durante as decadas de 1950 e 1960. Assim Teses e
Dissertacoes: Pagina de Busca - UFMA pelo menos 15 anos terem insercao em espacos variados: escola privada leiga
trole politico do trabalho docente, com a consequente separacao entre as 3 - Repositorio Institucional - Universidade
Federal de Uberlandia Resumo: As professoras Alice Gasperin e Elvira Dendena nasceram, viveram e morreram na
vidas, docentes de escolas publicas rurais. Cada qual se fez do portugues, pelos gostos e costu-. mes, como os . brancas
e memorias do trabalho da. professora decadas, continuavam lembrando-se 1980, aos 82 anos. Bibliografia - UNESP:
Campus de Araraquara - Faculdade de Palavras-chave: Profissao Docente Genero Remuneracao Estatuto Financeiro
. nas Escolas de Magisterio Primario e, tambem, o numero de postos de trabalho. . 37), o salario inicial de um professor
em Portugal equivale a quase o dobro do . No final da decada de 1940, a maioria das professoras primarias cariocas
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