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Os astros não mentem jamais!!!

Os astros não mentem jamais!!!
A astróloga Madame Zapim era bastante influente na região em
que morava. Muito procurada, foi convidada para falar na grade
da programação da Rádio Aurora, entre 7 e 8 horas da manhã.
Inicialmente Madame fazia previsões zodiacais. Ela aprendeu com
outro eminente astrólogo brasileiro a ser capaz de dar o recado
em poucas palavras, sempre deixando aquela pontinha de dúvida,
'um quê' de necessário para manter o ouvinte assíduo nas suas
vidências.
Então para não perder tempo e manter-se na mídia Madame fazia
os seus cálculos astrológicos semanais e emitia aqueles, dito por
ela mesma, pressentimentos, no conta-gotas do programa diário,
transmitido exceto aos finais de semana, embrulhado no
horóscopo matinal.
Um sucesso tremendo! Madame Zapim tornou-se líder de
audiência. E assim ficou por um bom tempo, até que um dia ela
teve um daqueles ‘insights’ que só os iluminados têm (palavras
dela) e previu em rede regional que a educação sofreria uma
transformação singular com um advento, um tanto quanto
nebuloso, mas que infelizmente ela ainda não conseguia antevir.
- Como assim, Madame Zapim? Depois do seu pronunciamento os
telefones da rádio não param de tocar.

- Mas meu filho, é o que eu vejo nos astros e os astros não mentem
jamais. Respondeu Madame Zapim com aquele olhar penetrante
de quem sabe o que diz.
Alguns dias se passaram até que Madame Zapim recebeu a
informação de que seu programa além de diário, passaria a ser ao
vivo, com duas horas de duração.
- É, Madame, a Senhora ‘cutucou a onça com a vara curta’, agora
terá que responder aos nossos ouvintes, na lata. Programa ao vivo
não é para qualquer um, viu? Esta é uma oportunidade única que
estamos lhe oferecendo. Nós confiamos no seu trabalho. Essa foi
a fala do diretor da rádio ao comunicar Madame Zapim sobre a
nova programação.
- Posso negociar? Respondeu Madame, com um sorriso escondido
no cantinho da boca, sempre pintada com um vermelho
encarnado.
- O que a Senhora deseja?
- Simples meu filho, 70% de aumento do meu salário, com direito
a 30% de participação junto aos patrocinadores da rádio.
- Mas Madame...
- É pegar ou largar meu filho. Dizia com a serenidade dos espíritos
mais elevados.
Madame Zapim não ostentava, mas possuía um título de doutora
em economia, obtido 'lá nos tempos do Imperador', numa
renomada universidade do país e, como ela costumava falar,
nunca utilizado, porque ela não quis seguir carreira como
professora universitária. Uma atividade que dava pouco retorno
financeiro e muita dor de cabeça.

O diretor coçou a cabeça e ficou de conversar com sua equipe,
mas diante do desfecho, Madame Zapim já havia previsto que a
resposta seria afirmativa.
Dias depois:
- Eu sou Madame Zapim e estou aqui, meus filhos, para orientálos espiritual e oferecer-lhes as melhores previsões do
zodíaco. Bom dia, mas bom dia mesmo!!!

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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O zodíaco na educação by Madame Zapim!

- Bom dia, mas bom dia mesmo! Esse era o bordão de Madame
Zapim todas as manhãs, dando início às transmissões de seu
programa diário, “Os astros no comando da educação”!
- Bom dia, respondeu uma ouvinte. Sou diretora de uma escola de
nível fundamental e muito me preocupou ouvi-la dizendo que ‘a
educação sofreria uma transformação singular com um advento,
um tanto quanto nebuloso’... O que a senhora quis dizer com isso?
- Qual é o seu nome, minha filha?
- Gertrudes, Madame, meu nome é Gertrudes e trabalho na Escola
Municipal Pai Jacó, que fica na periferia da cidade. Preciso saber o
que fazer com meus alunos no próximo ano.
- Que trabalho maravilhoso você desenvolve naquela região,
minha querida filha. Mas vamos direto à sua pergunta, sim eu
estou vendo muitas mudanças para a educação. Eu vejo isso nos
astros e eles, minha filha, ‘não mentem jamais’!
Os ouvintes da rádio, evidentemente não podiam vê-la, mas
espalhados por sobre a mesa de transmissão, próximo ao
microfone, Madama Zapim organizava seus papéis por tema:
celular; aulas remotas; personalização de conteúdo; uso de
tecnologia e até sobre gamificação. Madame Zapim era mesmo
um espetáculo!
E prosseguiu com sua resposta à ouvinte Gertrudes, enquanto do
outro lado sinalizavam pedindo mais agilidade nas respostas:

- Minha querida filha, vejo nos astros uma nuvem escura que paira
sobre o mundo, não sei precisar o que seja, mas ela trará alguma
coisa que impedirá as crianças de irem às escolas. Sim, minha filha,
está muito claro para mim, você, enquanto Diretora, terá que
administrar uma escola sem alunos. Oriento-lhe a permitir que
seus alunos utilizem o celular para facilitar-lhes a comunicação.
Diga-me querida ouvinte, seu dia e mês de nascimento.
- Eu nasci no mês de maio, no dia 6, como eu devo me comportar
então, caso isso ocorra.
- Ocorrerá minha filha, como disse, está bastante claro para mim.
Bem, você é uma taurina, muito apegada às pequenas coisas, às
regras e à terra. Não deixe que essa predileção a impeça de tomar
decisões importantes. Esse será um ano de rompimento com as
tradições. Fique atenta aos sinais.
- Obrigada Madame Zapim!
- Fique em paz, minha filha e lembre-se: ‘os astros não mentem
jamais’!
Dia após dia Madame Zapim era demandada a fazer previsões na
área da educação, sempre conjugando-as com o horóscopo do
dia. Ainda que fosse convidada a palestrar nas escolas e nas
empresas, Madame Zapim mantinha-se oculta. Era mais
interessante permanecer-se à sombra e oferecer ao ouvinte o
gosto do mistério que estampar-se nas redes sociais. E ela
acertava tudo que previa!!! Dava até medo de conversar com ela,
parecia que ela podia enxergar toda a sua alma.
De fato, as previsões de Madame Zapim se concretizaram. A
cidade ficou em pavorosa e não demorou muito para que ela
recebesse um convite imperdível, um horário na rádio da capital,
a mais cobiçada de todas, a Rádio Transmissora. Era um negócio
da China!

Conhecedora dos seus direitos registrou a autoralidade de seu
projeto “Os astros no comando da educação!” para replicá-lo em
nível nacional, sem ter que pedir licença para ninguém. E assim o
fez, ainda que devotasse muita gratidão pela oportunidade de
estar na Rádio da cidade, não poderia perder aquela
oportunidade. Foi um gol de placa.
- Prezados ouvintes da Rádio Transmissora, bom dia, mas bom dia
mesmo! Quem vos fala é Madame Zapim. Estarei com vocês todos
os dias, de segunda a sexta, das 7 até as 9 horas, com o programa
“Os astros no comando da educação”! Espero vocês porque aqui,
‘os astros não mentem jamais’!

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Os signos de ar e as previsões zodiacais!!!
Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”! Quero falar com vocês, em especial, aos
ouvintes dos signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário.
Vocês têm a inteligência como principal característica e diante do
singular advento que acometeu o planeta, antevisto por mim,
Madame Zapim, e que tem transformado as relações, vocês
desempenharão um importante papel na busca por soluções que
possam ser aplicadas de maneira simples e de fácil aceitação pelas
pessoas.
Não será fácil, caros ouvintes, devo adverti-los! Esse vírus é cruel
e impiedoso, eu vi no mapa astrológico, e como digo sempre, os
astros não mentem jamais! Porém com a capacidade de
comunicação das pessoas do signo de Gêmeos, a independência
dos aquarianos e o equilíbrio de Libra, as coisas se resolverão,
dentro de uma possível normalidade, em um prazo razoável.
A lua entrando na décima primeira casa para os signos de ar
simboliza a comunidade e a socialização. A luta por manter o
equilíbrio e a qualidade de vida entre as pessoas será fundamental
nesse período. Portanto, para você que pertence a qualquer um
desses três signos, Gêmeos, Libra e Aquário, fique atento aos
sinais. O coletivo, o trabalho conjunto e o respeito aos limites e
aos espaços serão referências nas relações em que estiver
envolvido de alguma forma.
Calma, muita calma nessa hora. É preciso usar a inteligência para
superar as adversidades. Alguns gestores educacionais têm me

questionado como farão com as crianças e adolescentes distantes
da sala de aula.
Usem a inteligência! Toda escola possui uma equipe de
trabalhadores dos mais variados signos. Cada um com suas
características específicas, contudo há as gerais. Com o auxílio dos
astros nós, Madama Zapim e a Rádio Transmissora encontraremos
uma solução para o seu problema de gestão escolar nesse
momento de crise.
Envia-nos a seu pedido para a caixa postal 22.222 ou encaminha
uma carta para o endereço aqui da Rádio Transmissora: Rua
Transeunte, nº1, na Lagoa do Olimpo.
Queridos ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das 7 até as
9 horas, com o programa “Os astros no comando da educação”!
Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem jamais’!
- Madame, Madame... os telefones da rádio não param de tocar.
- Faça uma vinheta com a seguinte chamada: “Madame Zapim vai
ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos problemas escolares
nessa difícil fase pela qual estamos passando. Envia o seu pedido
de ajuda astrológica para a caixa postal 22.222 ou escreva uma
carta para o endereço aqui da Rádio Transmissora. Juntos
venceremos esse inimigo!” Ah! E não se esqueça de colocar como
pano de fundo, uma música bem misteriosa. Isso ajuda a chamar
a atenção do nosso ouvinte e, com uma piscadela Madame Zapim
saiu do recinto, dizendo: 'se a metodologia não der certo, temos
que orah, para não piorah!

Duas horas depois, a vinheta começou a rodar durante toda a
programação da rádio.

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Os 4 elementos se unem contra o inimigo mortal!!!

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”! Vou começar lendo o pedido de ajuda da
Arlete, que é diretora de um Instituto Educacional do interior do
Estado e que tem mais de 400 crianças matriculadas.
Minha querida ouvinte a sua equipe é formada por 10% de
pessoas pertencentes aos signos de ar, 40% dos signos cujo
elemento seja a terra, 20% do elemento fogo e 30% da água.
Astrologicamente, ainda que possam não se encontrar atuando
nas funções de comando, o elemento terra é quem determina as
normas na sua Instituição. Como eu disse num de nossos
programas passados, a lua na décima primeira casa dos signos de
ar, regerão o compartilhamento de informações e o uso de todas
as ferramentas nessa luta com muita inteligência e diplomacia,
entretanto essa é a força com a menor representatividade na sua
equipe.
Os signos do elemento água, segunda força motriz do seu grupo
de trabalho, querida ouvinte, Câncer, Escorpião e Peixes são
muito, mas muito emocionais, temperamentais, difíceis de lidar.
Sua terceira força se concentra no elemento fogo, representado
pelos signos de Áries, Leão e Sagitário. Essa turma adora ação,
trabalha duro, embora seja um tanto quanto impulsiva e
impaciente.
Você, querida ouvinte é ar então não se sinta intimidada diante da
agitação do elemento fogo, ao querer solucionar os problemas de
maneira rápida, muito menos pelos fuxicos engendrados por

aqueles pertencentes ao elemento água. Por favor, não se agarre
às tradições como agem os nossos amigos de Capricórnio, Touro
e Virgem, todos do elemento terra. Use a inteligência e mantenha
o equilíbrio!
Será preciso romper com algumas coisas do passado para dar
sequência ao presente. As aulas presenciais não são possíveis,
então que tal o ensino híbrido? É complicado manter em alguns
momentos aulas presenciais e em outros as aulas remotas? Que
sejam somente aulas remotas? Seus alunos não têm condições de
utilizarem sistemas de ensino à distância? Envia-lhes exercícios.
Chame as famílias para uma conversa. Acompanhe-os apoiados
por esse 5º elemento, que você nem se lembrava mais que existia.
Oriente os pais, os avós, quem quer que esteja à frente dessas
crianças como novos sujeitos condutores da educação.
Advirto-lhes que esse é um momento de aprendizagem em todos
os sentidos! Essa pandemia ficará registrada em nossas mentes
como um período de dor, entretanto será também momento de
reflexão e de mudança de conduta.
Queridos ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das 7 até as
9 horas, com o programa “Os astros no comando da educação”!
Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem jamais’! É como
sempre digo: se a metodologia não der certo, temos que orah,
para não piorah!

(Roda a vinheta!)
“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos passando.
Envia o seu pedido para a caixa postal 22.222 ou uma carta para
o endereço aqui da Rádio Transmissora. Juntos venceremos esse
inimigo!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Xô baixo astral, chega prá lá Mercúrio!
Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
- Sério que Mercúrio fará quatro retrogradações em 2022?
Pergunta Madame Zapim para ela mesma e, ela mesma responde
com uma gargalhada (kkkkk): seriíssimo que SIM, caros ouvintes,
continuou Madame Zapim... em 2022 teremos quatro
retrogradações, mas o que isso significa? Significa que quando
esse planetinha vermelho, o Mercúrio, passar por aqui nas nossas
previsões, será o momento que vocês terão para repensar, revisar
e até para refazer aquilo que ficou mal entendido, ou ainda
aquelas pendências que precisam ser checadas, refeitas mesmo.
Sabe... é aquele momento de se fazer um pit stop?!!! De dar uma
paradinha para organizar as coisas? Nem bem terminou e foi
interrompida por uma pergunta de uma das ouvintes do
programa.
- Madame e essa retrogra... demora muito? Perguntou uma
ouvinte. Eu tô sentindo esses efeitos...
- Péra, péra, péra aí... diga lá qual é o seu signo querida ouvinte.
Quero ouvir a sua voz... diga aí, “sou toda ouvidos”!
- Sou de Áries, nasci em 22 de março...
- Já entendi tudo querida ouvinte, você é mesmo bem agitadinha,
quer tudo prá ontem e fazer esse tipo de parada é um horror.
Tenho plena consciência disso, mas fique tranquila porque no dia
18 de fevereiro, quando o sol entrar em Peixes, esteja certa

querida ouvinte, de que ele vai deixar as coisas menos monótonas
e sem perspectivas para você. Mas pense bem querida amiga, de
vez em quando é preciso arrumar um tempinho para reflexão e
rever os caminhos que nos levam tanto ao sucesso quanto às
perdas, não acha?!!! Fique atenta aos sinais do Cosmos! Estão
ouvindo todos vocês do Fogo: Áries, Leão e Sagitário... nada de se
desesperaram... tudo passa... não é mesmo, tem até uma
passagem na Bíblia... hum, vejamos... sim, sim, em Eclesiastes... "
Há tempo para tudo..."
Outra ligação é atendida por Madame Zapim, online!
- Madame as aulas começaram e tá difícil controlar a meninada.
Sou de Capricórnio e gosto de tudo bem organizado e planejado.
- Sim querida ouvinte, Capricórnio é assim mesmo, mas aproveite
esse momento da retrogradação para se dedicar a essas tarefas
mais complicadas. Pense um pouco aqui comigo, as crianças
estiveram ausentes das salas de aula por muito tempo, agora, com
o retorno às aulas presenciais era de se esperar esse alvoroço
todo. Fique tranquila, pois a partir da segunda semana de
fevereiro, tão logo o sol esteja em Peixes, essas questões se
resolverão. Paciência e muita calma nessas horas é o que Madame
Zapim aconselha. Ah! Só prá lembrar, essa máxima vale prá todo
mundo que é da Terra: Touro, Virgem e Capricórnio.
Queridos ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da
educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!

(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar as
vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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As previsões astrais continuam...
Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
- Continuando com as previsões astrais, até parece que fevereiro
é o primeiro mês do ano, porque em 2022 virá dele o
empurrãozinho para que as coisas aconteçam no decorrer do ano.
Pois é queridos ouvintes, fevereiro é mesmo um mês diferente, e
neste ano terá até confete bem no finalzinho e aí, a despeito de
que não tenha foliões na rua, a turma vai se esbaldar no feriadão.
Prá quem tiver que, por algum motivo sair de casa, será bom ficar
atento ao bloco da Covid-19. Essa turma fantasiada de vírus, não
tem coré, coré... continua puxando as estatísticas prá cima, então,
todo o cuidado será pouco!
- Ái eu bem sei disso, Madama! Interrompe uma ouvinte. Sou
merendeira numa escola da zona leste e durante a pandemia
tínhamos que trabalhar na escola.
- Como assim trabalhar presencialmente? Madame Zapim gostou
da prosa e começou a estabelecer um diálogo online com a
ouvinte de nome Wanderléia, com W. Informação repassada ao
vivo pela própria ouvinte.
- Ah! Pois é. A diretora da escola dizia que recebia ordens para que
os professores se reunissem diariamente, apesar de não ter
alunos, e lá íamos nós. Não é que eu peguei Covid? Fui parar na
UPA e quase morri. Graças eu meu Pai do Céu, consegui me safar,
mas foi por pouco, disseram os médicos.

- E então Wanderléia com W, você já retornou ao trabalho?
Perguntou Madame Zapim, cujo objetivo era descobrir o signo da
ouvinte sem que ela dissesse qual seria.
- Preciso do meu emprego, ter segurança, crio meus filhos, meu
marido está desempregado há um bom tempo, não posso parar.
Logo que saí do hospital fui até a escola e pedi desculpa para a
diretora porque eu achava, que a culpa era minha de ter me
contaminado, afinal as meninas da limpeza gastavam litros e mais
litros de álcool em gel esfregando as carteiras... tudo isso
aconteceu no auge da pandemia e hoje sei que não tive culpa, mas
menina, até hoje sinto algumas falhas de memória...
A equipe que acompanha a transmissão na rádio já estava sem
paciência e sinalizavam para que Madame Zapim desse um corte
na ouvinte. Mas Madame placidamente ouviu tudo que
Wanderléia com W tinha a dizer e fez a sua sacada de mestre:
- Ah virginiana! Você é mesmo uma típica representante do signo
de virgem, apegada às coisas, insistente...
- Como a Senhora sabe que sou virgem? (risos) Que o meu signo é
Virgem?
- Sim querida ouvinte, neste mês todo o cuidado com a saúde será
necessário. Com o retorno às aulas, nada de aglomerações. Uso
de máscara e a higienização das mãos e dos ambientes deverão
ser mantidos. E quanto ao cartão de vacina, ele deve estar em dia,
viu?
- Pode deixar Madama, lá na escola, só entra quem estiver com o
cartão nos trinques... não dá prá brincar não é mesmo?
- Aproveite as vibrações do mês e cuide mais do seu amor,
Wanderléia com W. A conjunção entre Vênus e Marte, para os
signos de Terra, como é o seu caso, vai ajudar até no namoro. Você
vai estar com um magnetismo que até aquela ‘conchinha’ do

cotidiano fará com que seu amor revire os olhinhos de desejo, viu
menina?! Aproveite todo esse magnetismo que os astros lhe
oferecerão neste mês.
Queridos ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da
educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!
(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar as
vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura."
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As mudanças vibracionais de fevereiro
Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
- E por falar em sensualidade... quem vai esbanjar sensualidade no
mês de fevereiro é a turma de Câncer. Ah! Também pudera, é
dentre os signos do zodíaco o mais emotivo e aquele que mais
necessita de atenção. Hum!!! Problemas de autoestima? É isso aí,
no mês de fevereiro a lua nova na casa 8 indicam a ascendência
em Câncer então a sexualidade vai estar em alta, assim como o
renascimento, depois de resolver problemas do passado.
- Madame Zapim temos uma ouvinte que nasceu em 25 de junho
e está com dificuldades de manter a disciplina em sala de aula. Ela
deseja saber como ficarão as previsões para o seu signo neste
mês, porque o estresse a está afetando até com o seu
relacionamento amoroso. Ela é professora do fundamental há
muitos anos e nunca pegou turmas tão difíceis quanto às que
começaram neste ano.
Ao microfone Madame Zapim responde à ouvinte:
- Querida ouvinte nada de choramingar pelos cantos da escola.
Câncer é assim mesmo, adora fazer tempestade num copo d´água.
E essa tendência de não facilitar as coisas, é uma sombra que deve
ser reduzida ao máximo, quando se trata de convivência, de
relacionamento. Os nascidos sob o signo de Câncer, ficam
remoendo as coisas e insistem, insistem até conseguirem o que
querem, por vias diretas ou indiretas. Sabe aquele ditado popular
‘água mole em pedra dura, tanto bate até que fura’... é isso aí.

Dentre os signos de água, Câncer é o mais instável, porque é o
único regido pela Lua e aí, muda de acordo com as marés, mesmo
sendo tradicionais ao extremo. Além disso são divertidos, alegres,
estratégicos e muito, mas muito ligados à família. Então, um
conselho: não deixe que as questões profissionais alterem a
harmonia do seu lar. Criança é assim mesmo e no retorno pós
pandemia, certamente era de se esperar essa energia aflorada.
Mantenha a calma, imponha respeito e estabeleça os limites da
autoridade. Assim como você necessita de atenção, por ser um
signo de Água, a meninada também está ansiosa por afeto,
atenção, carinho e cuidado. Ficaram distantes por tanto tempo do
supra sumo de uma sala de aula. Opa! Aliás, cuidado, carinho e
afeto são palavras que caracterizam bem os nativos de Câncer.
Vocês amam poder cuidar e serem cuidados! Ora Menina, faça
desse limão uma limonada! Aproveita as vibrações do mês!
- Então eu devo conversar com eles para que eles compreendam
a importância de aprender para o futuro? Pergunto a Canceriana.
- Uma coisa que eu fazia quando dava aulas...sim porque eu fui
professora por muitos anos, era estabelecer um contrato
imaginário entre mim e meus alunos, com as regras de boa
convivência. Eu pegava uma cartolina e juntos escrevíamos o que
podia e o que não podia ser feito nas aulas. Depois eu colava no
mural da sala de aula e em qualquer deslize que ferisse o nosso
acordo, eu simplesmente apontava para o cartaz e aí... a paz
reinava e eu conseguia transmitir o meu conteúdo. Hoje em dia
você pode postar no insta, no face ou mesmo no mural da sala de
aula, sei lá, você, como uma boa Canceriana, é bem tradicional talvez prefira o mural da sala de aula - e gosta de organizar evento,
sendo assim, mãos à obra. Crie um sistema de votação, faça uma
enquete no sítio eletrônico da escola, sei lá... o que não pode é
você se desestabilizar, ouviu? As vibrações deste mês de fevereiro
estão propícias para revermos nossas estratégias. Isso serve para
você exímia estrategista, mesmo que você tenha bastante
bagagem de experiência.

Queridos ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da
educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!
(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar as
vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Falando de mutações...

FONTE: BERNARDINO, Geraldir. Ingual só prá quem é diferente. Belo Horizonte: Parimpar, 2022.

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
- Uma ouvinte que não quer se identificar tem um filho que estuda
numa escola infantil particular aqui da cidade. Tanto ela quanto o
filho são do signo de Leão. Ele apresenta um déficit de atenção e
tem reclamado muito da professora. Mas as referências da escola
são as melhores e a tal professora da qual ele reclama, é a mais
gabaritada da redondeza. O que fazer?
- Querida ouvinte, o ser de Leão é assim, tem uma percepção em
preto e branco que não distingue bem a complexidade e as
sutilezas da natureza humana. Seu filho, assim como você se
magoam facilmente se não se sentirem o centro das atenções.
Talvez seja esse o problema. Você já conversou com outras mães?
Não?! Você não costuma fazer isso? Pois a hora é agora, no mês

de fevereiro. Aproveite que o ano está só começando e organize
um grupo de mães no Zap. Será bom para saber o termômetro da
escola e conferir se as reclamações do seu filho são reais ou
imaginárias. E será ótimo para você se socializar com outras
famílias com problemas parecidos com os seus. Juntas poderão
encontrar soluções para as situações do cotidiano. Leve a vida de
modo mais leve, exija menos dos Outros.
- E Madame e se ela, a nossa ouvinte que não quer ser
identificada, observar que as reclamações são verdadeiras, o que
ela deverá fazer?
- Aí minha querida ouvinte, bora para a escola conversar com a
equipe pedagógica. E depois de feito isso, observe ainda mais seu
filho no dia a dia escolar. A professora Deia é o exemplo que tentei
seguir enquanto profissional da área de educação. A Deia já dava
aulas inclusivas antes mesmo das leis sobre o tema. E ela era
assim, conseguia fazer com que seus alunos, com ou sem déficit,
progredissem nos níveis escolares. E essas são as vibrações para o
seu signo no mês de fevereiro. Prevejo associações e energia, mas
muito cuidado, nada de confrontos sem a certeza de que seja
necessário o ‘olho no olho’. Organize-se com provas contundentes
e deixe de lado, pelo menos neste mês, esse jeito impetuoso e
centralizador. A lua, ah, a lua, ajudará você nesse percurso, fique
tranquila, é só agir com a razão.
Queridos ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da
educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!

(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar as
vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Energia...muita energia

FONTE: BERNARDINO, Geraldir. Ingual só prá quem é diferente. Belo Horizonte: Parimpar, 2022.

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!

Os eventos do leste europeu, com a caminhada da Rússia
invadindo a Ucrânia não me assustam, porque eu já havia previsto
esse imbróglio. Vocês se lembram queridas ouvintes?

Pois é! Wladimir Putin, o Presidente da Rússia além de ter sido
agente da temida KGB, foi chefe dos serviços secretos soviético e
russo, KGB e FSB e o mais importante, é do signo de Virgem. Para
2022, queridas ouvintes, a palavra chave para os nascidos sob o
elemento terra, Touro, Virgem e Capricórnio, será AÇÃO!

E em março, o desejo de mudanças será o foco. Essa turma que só
tem olhos prô que vê e prô que toca, vai ter que se segurar para
não entrar em rota de colisão com as pessoas. Dá prá tentar seguir
a rotina dos outros? Quem sabe isso dá certo? Tudo bem que ‘ado,
ado, ado, cada um no seu quadrado’, mas que tal ouvir o que o
outro tenha a dizer.

No caso de Putin? Um menino que sempre gostou de ser bem
visto, limpinho, organizado e um esportista... ele é mesmo a cara
dos nascidos em Virgem. Na cabecinha dele, ele quer organizar a
Rússia e retomar o importante papel que ela possuía no comando
das nações, no bloco comunista. Putin é assim, extremamente
racional, bélico e pragmático. Isso o difere de Napoleão
Bonaparte.

Lembre-se querida ouvinte, prá turma de Terra, o
conservadorismo, a tradição são fundamentais para o bom
andamento das coisas. Na casa desses signos, esteja certa, é muito
difícil mudar móveis de lugar... tudo deve ficar como sempre
esteve! Nada de surpresas.

Então bora prá partida de Batalha Naval? Com o perfil, será mais
fácil criar estratégias para a guerra.

Queridas ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da

educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!

(“Roda a vinheta!”).

“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”
Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso das metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.

O giz da educação vol.7 nº.2 (2022) ISSN 2764-0477

Eu sou assim mesmo???!!!...

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!

- Uma ouvinte ligou aqui para a Rádio bastante assustada com o
que falei sobre o signo de Virgem. Uma não, várias.

Nisso o interlocutor da Rádio ajudou Madame Zapim no
raciocínio:

- Madame eu acho que elas ficaram mais receosas por conta do
exemplo que dei sobre Wladimir Putin.

Sem esperar o complemento da frase, Madame Zapim deu aquela
gargalhada de sempre e prosseguiu:

- Mas qual é o problema? Ele está em evidência agora, e uma de
suas maiores qualidades é a organização. Ele adora pôr ordem na
casa. Ainda que seja do jeito dele, não é mesmo?

FONTE: BERNARDINO, Geraldir. Ingual só prá quem é diferente. Belo Horizonte:
Parimpar, 2022.

- Sim, Madame. Eu também sou do signo de Virgem e a Senhora
sempre me elogia quanto ao perfeccionismo.

- Exatamente! Mas tudo tem o seu lado sombrio, não é mesmo?
Respondeu Madame Zapim. Se tudo fosse sempre maravilhoso, a
vida seria um tédio profundo. Sorriu Zapim.

Voltando à questão do Leste Europeu, o presidente da Ucrânia,
Volodymyr Zelenskiy, que é de Aquário, portanto pertencente ao
elemento ar, enfrentará o problema da guerra, que começou lá
atrás, quando a Crimênia foi tomada pela Rússia, com diálogo e
muita diplomacia. Marte em Aquário favorecerá ao encontro de
soluções para esse tormento que tem abalado a economia
mundial. Até porque, como bom aquariano, ele vai direto ao
ponto, sem rodeios. Isso poderá incomodar um virginiano, como
Putin, acostumado a ver todos os seus desejos realizados. É como
sempre digo, ‘os astros não mentem jamais’.

Queridas ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da
educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!

(“Roda a vinheta!”).

“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”
Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso das metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Março é sinônimo de união para o elemento Fogo!

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!

- Queridas ouvintes, chega de guerra! Hoje eu quero responder
uma cartinha que veio lá do interior com o seguinte pedido de
socorro:

- Help Madame Zapim. No retorno às aulas, depois da pandemia,
vi que meus alunos não conseguem fazer uma simples leitura. Sou
do signo de Leão e como na escola, o problema é geral, eu não
consigo ver saída.

- Minha querida, prá tudo haverá uma solução, principalmente
porque neste mês seus ânimos estarão lá nas alturas. É como se o
ano estivesse começando agora, em março. As decisões têm que
ser tomadas o mais rápido possível, você está certa, minha cara,
assim vocês evitarão as temidas evasões escolares, não é mesmo?
Só não tente fazer tudo sozinha. Converse com a Coordenação
Pedagógica da escola e se reúnam de forma organizada, porém,
sem muito rigor. É porque muitas coordenações têm a mania de
se reunir com hora marcada e assim os assuntos ficam pendentes.
Lembre-se, o momento é de palavrório mesmo. Será necessário

se esvaziar... você e suas colegas. Com certeza, vocês juntas
encontrarão uma solução para este problemão.

Depois de um breve intervalo no qual os patrocinadores
venderam seus peixes, Madame Zapim prosseguiu nas
orientações astrais para a ouvinte leonina.

- Então querida Leonina. Depois das férias escolares, é comum
mesmo que as crianças retornem um pouco dispersas. E é bom
lembrar que o distanciamento do espaço escolar presencial
atingiu a todos e, portanto, não seria diferente com as crianças.
Atuei como diretora escolar por alguns anos e costumava no
retorno das aulas, com a autorização dos pais é claro, fazer do
contraturno o momento das aulas de reforço. Tive a sorte de
conseguir estagiários das Escolas Universitárias para me ajudarem
nessa tarefa. Mais que isso, conseguia junto à Secretaria de
Educação o apoio necessário para que a merenda escolar fosse
oferecida também no contraturno. Quem sabe essa seja uma boa
solução para vocês? No mais, desejo-lhe muita sorte e se possível,
que compartilhe conosco os resultados e as soluções encontradas
por você e sua equipe de colegas.

Queridas ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da
educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!

(“Roda a vinheta!”).

“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”
Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso das metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Sorte tem quem acredita nela!

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!

- Queridas ouvintes, recebi a seguinte mensagem e quero
partilhar com vocês:

“Madame Zapim, nasci no dia 20 de março e tenho dois filhos, um
menino de 9 anos de idade e outra com 10 anos. Tenho feito alguns
bicos, mas nada fixo. Quando procuro emprego e me perguntam
se sou casada e tenho filhos, digo a verdade. Sou mãe de duas
crianças e não tenho marido para me sustentar. De vez em quando
o pai das crianças me ajuda com alguns trocados, mas ele também
não tem carteira assinada. Lá na escola dos meus meninos, tenho
recebido muitas reclamações da indisciplina por parte do meu
menorzinho. A menina, nem se fala...O que eu faço Madame?!”

- Querida ouvinte, hoje em dia, a maioria de nós mulheres somos
esteio da casa. E realmente é difícil arranjar emprego tendo filhos
pequenos. Coloque-se no lugar do empregador, sempre
estaremos sendo convidadas para as temidas reuniões de escola
dos filhos; a Diretora nos chama para um puxão de orelha e muito
raramente para um elogio e por aí vai..., mas vida que segue, não
dá prá fugir disso, não é mesmo. Mas eu tenho uma notícia boa

para você: de 12 em doze anos Júpiter e Sol se alinham. Este mês,
em especial para os nascidos sob o signo de Peixes, a sorte estará
batendo a sua porta e você terá que escolher o caminho a seguir.
Quem sabe não seja um trabalho, heim??? Mas atenção, ‘santo
que vê muita esmola na sua sacola, desconfia` já dizia Ataulfo
Alves. Então bora caminhar um passo de cada vez, investigando às
minúcias essas oportunidades, prá não entrar numa cilada de
bico! Chega de sonhar! Bota os pés no chão?! Quanto à escola... é
bom rever conceitos e conhecer melhor como vivem as famílias e
seus alunos.

Queridas ouvintes da Rádio Transmissora, eu sou Madame Zapim.
Estarei com vocês todos os dias, de segunda a sexta, das sete até
às nove horas, com o programa “Os astros no comando da
educação”! Espero vocês porque aqui, ‘os astros não mentem
jamais’!

(“Roda a vinheta!”).

“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso das metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”

VOLUME 8
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Oba, o ano de 2022 vai dar um Bloom!!!
Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
Hoje eu vou falar de mais um trabalho que realizei com a ajuda
dos astros. Mas antes, quero contar para vocês uma coisa: colegas
do meu tempo de escola, lá da faculdade, dizem que astrologia
não é ciência, chegam a me chamar de desnaturada, acreditam?
Só porque eu larguei a sala de aula para fazer as minhas amadas
previsões.
Eu fico sem entender porque tanta discriminação, porque para
mim, basta ter a certeza de que os vieses da confirmação e da
retrospectiva ajudam vocês, queridas ouvintes, a manterem-se
firmes na convicção de que com a ajuda da minha previsão astral,
conseguirão resolver os seus problemas mais corriqueiros na sala
de aula, em casa, com a família, os filhos, enfim, na comunidade
em que vivem. Para isso, basta acreditar e confiar no poder dos
astros. Nós, astrólogas, orientamos, indicamos caminhos e,
preferimos o do meio, como bem nos ensina o nosso querido Dalai
Lama.
Por conta disso, hoje vou apresentar para você o mapa calendário
que fiz relacionando os verbos às ações astrológicas, mês a mês.
O Bloom, já ouviram falar dele? Vou simplificar aqui. O Bloom
criou uma tabela hierárquica de verbos que nos ajudam a planejar
melhor as aulas e para ser bem sincera, até a vida. Eu,
particularmente, gosto muito dele e então decidi, com a ajuda dos
astros e do Bloom, bolar uma tabelinha de verbos que

direcionarão o ano de 2022. Dá uma olhadinha nela e até o nosso
próximo encontro.

(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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É preciso estar de ouvidos e olhos atentos!!!
Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
Outro dia os meninos aqui da Rádio comentaram sobre a
estratégia utilizada por uma professora, de uma certa escola, ao
abordar o tema sobre racismo estrutural. Dizem que deu até B.O,
um horror. Mas façamos aqui uma reflexão sobre o ocorrido, eu
tenho dito que o mês de abril ia dar o que falar, não é mesmo?! Aí
eu pergunto para você, querida ouvinte, que me ouve com
frequência:
- Será que a professora não tinha noção do nível de compreensão
dos seus alunos?
Estou para dizer para vocês que não! É uma tarefa árdua para nós
professores identificar a capacidade de compreensão dos nossos
alunos. Basta reforçarmos a tese de que o processo cognitivo, ou
melhor, de conhecimento é construído diariamente, um passo de
cada vez. É lento e se não começarmos, ficará difícil querer que o
outro compreenda algo do qual ele não tem conhecimento ou
ainda, ficou sabendo por ‘ouvir dizer’.
Os profissionais da educação, de um modo geral, sofrem porque
têm que cumprir as diretrizes curriculares. É osso!!! E aí, se os
alunos não apreendem o que se ensina, o que fazer??? O
problema é que hoje em dia ministrar conteúdos atualizados e

focados nos segmentos sociais devidamente organizados, têm
exigido um esforço sobre humano, de quem educa, para que não
deslizem nas artimanhas da nossa língua, o português. Uma
vírgula mal posicionada, um artigo desarticulado pode causar um
dano enorme. A infração das regras de bom relacionamento e de
respeito mútuo causam polêmica, desgaste na imagem e em
alguns casos, até demissão.
Então querida ouvinte, antes de se arvorar em oferecer aos seus
alunos novidades de conteúdo, chequem se eles estão aptos para
discutirem e entenderem o que se pretende apresentar.
Se alguém quiser saber mais a respeito do borogodó que deu esse
assunto, busquem no portal o globo, a notícia veiculada no dia 19
deste mês.
Queridas ouvintes, disse que teríamos novidades e temos. Vamos
lá! Acessem o meu canal no Youtube. Clica aqui e ouça as
previsões
para
o
mês
de
abril https://www.youtube.com/channel/UCPzn0GGDvENPFKM8
pIajVjg.
(“Roda a vinheta!”)
“Madame Zapim vai ajudar você, prezado ouvinte, na gestão dos
problemas escolares nessa difícil fase pela qual estamos
passando. Teremos novidades no ar, fiquem atentos!!!”

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura."
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Com uma boa história, se faz educação.

Era uma vez uma jovem de nome Serafina. Filha de um
trabalhador da roça, ela ajudava a mãe, Dona Romena, nos
afazeres de casa e, quando podia fazia o mesmo, apoiando o pai
na colheita do milho.
Um dia o Sinhozinho, dono daquelas terras, sentiu fortes dores no
peito e Leôncio, pai de Serafina, foi chamado às pressas para leválo ao médico. Aquele mal subido não podia ser outra coisa, dizia
Dona Clarissa, esposa do Sinhozinho.
- Romena, o que farei se meu marido não mais voltar para casa? E
se não tiver condições de tocar a fazenda?...
Serafina que acompanhava a mãe respondia de pronto:
- Fica tranquila Dona Clarissa, Deus proverá! No final tudo dará
certo, basta ter paciência e resiliência. O tempo do universo é
diferente do nosso...
Isso acalentava Dona Clarissa. Porém, Romena e Serafina se
desdobravam nos afazeres daquela imensidão de casa: cinco
quartos, três salas, seis banheiros, duas varandas, duas cozinhas...
Mesmo sofrendo as dores da possível perda do amado esposo,
Dona Clarissa não abandonava as exigências de uma casa limpa,
comida farta e servida irremediavelmente, nos horários por ela
determinados, etc, etc.
Dias depois, chega à fazenda um moço garboso, cheio de vida,
ladeado por uma consorte, linda e bela, com uma pele de uma
brancura estonteante.

- A benção mãe!
Era Joílson, o filho único de Sinhozinho que veio para prestar apoio
à Dona Clarissa.
- Filho!!! Que bom que veio. Luana minha filha, que prazer tê-la
no nosso convívio. Dizia Dona Clarissa para a esposa de Joílson.
Anda Serafina, vai arrumar o quarto dos meus queridos. Romena,
já para a cozinha. Providencie um ajantarado para os meninos,
porque eles devem estar famintos.
- Mas Dona Clarissa?...
E antes que Romena esboçasse mais alguma coisa, a resposta veio
certeira:
- Sem mais delongas Romena. Rápido, rápido...
Com a chegada do casal, a rotina que já estava pesada, tornou-se
insuportável. Luana era mais exigente que a sogra e Joílson, um
folgado que não via a hora de se tornar o dono daquela gleba. Mas
Romena e Serafina aprenderam com Leôncio a administrarem o
tempo e ainda que assoberbadas nas tarefas, conseguiam gerir
bem as atividades que desempenhavam no dia a dia. Uma pena
que Leôncio não fazia o mesmo com as finanças e por mais que
tentasse, sempre estava pendente com a mercearia da fazenda.
Por conta disso, mantinha a sua família presa àquele suplício.
Mas, como tudo passa, ainda que demore, o Sinhozinho recebeu
alta médica e retornou para casa. Ao chegar em casa, encontrou
Joílson e Luana organizando um festejo. Surpreendidos, ambos
foram unânimes em dizer que já aguardavam a melhora do
Sinhozinho e então, anteviam-se para abraçá-lo em grande estilo.
Esperto que nem ele só, Sinhozinho chamou Leôncio e
determinou que doravante ele seria o gerente daquele torrão,
porque sabia que ele cuidaria de tudo como se dele as terras
fossem.

- Aceito de bom grado o que o Senhor me oferece. Mas quero
pedir-lhe que doe, de papel passado, aquela naca de terra onde
eu, minha amada esposa e minha querida filha vivemos. Penso
que não seja pedir demais...
- Seja feita a sua vontade! E quanto a vocês Joílson e Luana, se
aqui ficarem terão de trabalhar e, quem sabe aprenderão a dar
valor às conquistas cotidianas. Do contrário, não receberão um
tostão sequer como mesada, mesmo que sua mãe, interceda.
Liberdade, meus filhos, se conquista em comunhão.

Patiluc
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Dicas sobre comportamento...

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
Recebi uma mensagem que me deixou bastante feliz. Era a Arlete.
Oh! Arlete obrigada pelo seu feedback.
A Arlete é uma ouvinte assídua do programa. Ela seguiu os meus
conselhos e aplicou nos seus alunos o mapa comportamental És,
uma novidade aqui que tenho compartilhado com vocês daí.
Com os resultados ela descobriu porque seu conteúdo estava, por
assim dizer, deixando a desejar, com as suas turmas. E olha que
ela é super, hiper atualizada. A Arlete é professora de língua
estrangeira, inglês, no ensino fundamental II, de uma Escola
Particular aqui da redondeza. Para vocês terem uma ideia, a
coordenadora de ensino chegou até a chamá-la para uma
conversa ao pé de ouvido. Nessa reunião de trabalho, Arlete
descobriu que o rendimento dela não estava lá essas coisas e que
se o desempenho dela não melhorasse, a ‘rua seria a serventia da
casa’, ou melhor 'da escola'.
Arlete compartilhou os resultados e está pedindo ajuda dos astros
para conduzir o processo de melhoria do seu desempenho.
Inicialmente eu respondi para ela que neste caso os astros pouco
ajudarão, porque a questão envolve comportamento. Como gosto
de trabalhar com os cinco elementos, e eu considero todas vocês,
queridas ouvintes, como parte da minha família, pedi a Arlete
autorização para partilhar os resultados aqui. Juntas, eu e vocês,

nós a ajudaremos a encontrar soluções práticas e aplicáveis para
o dia a dia dela na escola.
Pois bem, vamos lá:

Fonte: PARIMPAR. És o seu perfil: Mapas, 2022

Depois disso, só mesmo 'convocando os cinco elementos, água,
terra, fogo, ar e família para unirem suas energias em prol do bem,
do amor, da convivência harmônica, da luta contra a
incompreensão em todos os sentidos.' No próximo programa a
gente comenta sobre os resultados.
(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim está com você!!! Manda um Zapim que ela
respondim”!!!
Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar as
vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Prá turma impaciente...

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
Como eu disse no programa passado, a Arlete, uma ouvinte
queridíssima, que está sempre nos ouvindo aqui na Rádio, nos
escreveu pedindo ajuda. Ela quer melhorar o desempenho dela na
escola, vocês se lembram??? Eu até partilhei com vocês os
resultados no programa passado.
Pois é! Hoje eu vou falar para as pessoas que são impacientes.
Então fica ligadinha aí Arlete, porque além de ajudar você, poderá
servir para outras colegas que têm um percentual elevado de
alunos impacientes.
A ouvinte Wandeca, é assim que ela gosta de ser chamada,
inspiradíssima, enviou uma receitinha 'tinindo'. Ela é certeira, sem
enrolação. Eu gostei bastante, porque responde às suas dúvidas.
Está tudo conforme manda o figurino. Vejamos:

Fonte: PARIMPAR. És o seu perfil: Mapas, 2022

O mais legal com esse mapa é que você sabe bem quem são os
impacientes, não fica pensando que isso ou aquilo que o aluno
tenha feito, o encaixaria neste perfil.
Agora que você conhece essa ferramenta e sabe como ela é útil
para você, eu aconselho a aplicar esse mapa sempre no início de
ano, assim, você se organiza melhor para enfrentar os desafios e
fará um gol de placa, com certeza!
Um grande abraço a todos os meus queridos ouvintes e até o
próximo programa, quando falaremos sobre a turma atenciosa.
(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim está com você!!! Manda um Zapim que ela
rápido respondim”!!!
Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar as
vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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Atenciosos, pero no mucho!!!

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
Gente, não foi só a Wandeca que encaminhou as dicas para a
Arlete, a Paulete também enviou uma mensagem bem cool para
nortear o seu trabalho pedagógico, ouviu aí querida ouvinte. Eu
acho que se você seguir essa dica, step by step a turma vai ficar
bem interessada no seu conteúdo, até porque, hoje em dia com
tanta informação na cloud, é difícil mesmo manter o interesse dos
alunos no aprendizado do passo a passo do ensino de uma nova
língua. Nova? Nem tanto...
Antes de mais nada, quero agradecer aos meus ouvintes. Vocês
têm se esmerado mesmo. Nota 10 para vocês!!! Milhões de
estrelinhas no caderno (risos). Então, vamos lá:

Fonte: PARIMPAR. És o seu perfil: Mapas, 2022

Ficou demais, não acha Arlete! Eu estou encantada com o trabalho
das meninas. Ah! Mais um detalhe importante, até porque como
você pode observar no infográfico acima (adoro essas
terminologias novas), o grupo de pessoas atenciosas ama
detalhes.
Apesar desse tipo de pessoas se comportarem com muita atenção
e cortesia, eles não se atentam ao todo, preocupam-se
demasiadamente com esse ou outro aspecto (detalhe) que talvez,
para o impaciente ou para o prático, seja irrelevante. Então, a dica
é focar em pormenores que sejam substanciais aos três tipos de
comportamentos e à importância do seu conteúdo, é claro,
capitou??? Para quê explain about phrasal verbs quando estiver
dando o conteúdo about verb to be?!!! Peace of cake?!!! Eu sei
que não é fácil, mas... não custa tentar ser mais simples e objetiva,
ainda que precise esmiuçar alguma coisa.
Compreende agora como esta ferramenta é útil para você? Eu
realmente achei o máximo!

Um grande abraço a todos os meus queridos ouvintes e até o
próximo programa, quando falaremos sobre a turma que gosta de
praticidade.
Ah! Já ouviu as previsões astrológicas para o mês de maio? Ainda
não? Escuta daí, que eu conto neste clique aqui.
(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim está com você!!! Manda um Zapim que ela
rápido respondim”!!!

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
Atualmente, ela atua como Empreendedora Cultural e mantém a crença de que
educação também é sinônimo de cultura.”
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O tempo vale ouro, não pode ser desperdiçado...

Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!
Queridos ouvintes eu sei que vocês estão curiosos para que eu
explique um pouco sobre o comportamento das pessoas práticas.
A aluna Jácia, também sempre de ouvido aqui nas minhas
recomendações, mandou um manualzinho que ela segue, para lá
de prático. Então, em homenagem a essa adolescente de 15 anos,
que carinhosamente nos enviou essa mensagem, vou partilhar
com vocês o manual de cabeceira dela:

Fonte: PARIMPAR. És o seu perfil: Mapas, 2022

Eu conversei com a Jácia ao telefone. Ela me confidenciou que se
uniu a outras colegas e, entre elas, só se comunicam em inglês,
certo ou errado. A professora delas aderiu à brincadeira e para
conseguir a adesão dos outros colegas da turma, criou o que ela
chamou de Take it easy, no qual todos trocam quinzenalmente
textos, crosswords, e dão aulinhas dos conteúdos que a teacher
dá. Assim todo mundo memoriza um pouco da matéria e dá pistas
de como o inglês é metabolizado em cada um dos alunos.
Eu achei muito legal a Jácia usar o verbo metabolizar, porque é
mais ou menos isso que fazemos quando aprendemos algo novo:
metabolizamos! Não dá para disfarçar a minha satisfação, não é
mesmo?
Um grande abraço a todos os meus queridos ouvintes e até o
próximo programa, quando falaremos sobre a turma que gosta de
praticidade.
Espera aí!!! O mês de maio já está quase se despedindo e você
ainda não teve curiosidade em ouvir os meus pitacos astrológicos?
Pára tudo e escuta daí, que eu conto neste clique aqui.
(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim está com você!!! Manda um Zapim que ela
rápido respondim”!!!

Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar
as vivências da autora, ao longo dos seus mais de 25 anos na área da educação.
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Recuar para se fortalecer!
Bom dia, mas bom dia mesmo! Eu sou Madame Zapim e começa
agora o seu, o meu, o nosso programa diário “Os astros no
comando da educação”!

Queridos ouvintes o mês de junho tem sido mesmo um mês de
muita reflexão. É importante que de quando em quando façamos
uma parada estratégica e coloquemos os pingos nos is em nossas
ações, posturas, comportamentos e modo de pensar.

Nesses últimos meses tenho falado sobre a importância de nos
colocarmos no lugar do outro, de ouvirmos mais, porém, mudança
de comportamento não acontece da noite para o dia, é tarefa
árdua e diária.

Então vejamos, como dizer para o impaciente que ele deve ter
mais tolerância com as pessoas? Para o atencioso que às vezes o
silêncio vale ouro. E por fim para os práticos, que nem todo
mundo suporta seguir uma rotina... Ufa!!!

A Joana, professora de educação artística da Escola Estadual do
Mizonguê, mandou uma cartinha dizendo que está passando um
perrengue daqueles com a nova BNCC. Ela já tinha toda a
programação de suas aulas que eram repassadas ano a ano,
costumeiramente. Bem prática essa Joana, não acham? Pois é! A
Base Nacional Curricular a fez recuar e repensar os conteúdos por
ela selecionados para as suas aulas. É evidente que mais dia,
menos dia, ela cairá novamente na rotina por ela mesma
estabelecida, mas, até lá, os alunos terão a felicidade de
experimentarem novas possibilidades, novos conhecimentos e
quem sabe, criarão caminhos para conduzir Joana à seguinte
reflexão: as rotinas podem sofrer mudanças de rotas, sempre que
necessário for, ainda assim, a essência de Joana, prática e
tarimbada, será mantida.

Um grande abraço a todos os meus queridos ouvintes.

(“Roda a vinheta!”).
“Madame Zapim está com você!!! Manda um Zapim que ela
rápido respondim”!!!
Patiluc
“Esta é uma obra de ficção. O uso de metáforas foi a maneira encontrada para contar as vivências da
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