
Aproximando-se da data de 31 de Outubro, 
ouve-se na mídia sobre “Festa das Bruxas”, 
“Gostosuras e Travessuras”,  clubes e casas 
noturnas realizando eventos com o tema 
“halloween”, etc...   
A origem de Halloween vem da celebração 
pagã samhain, dos druidas celtas, que tinha 
por objetivo o culto aos    mortos.  
Com a invasão das Ilhas Britânicas, pelos      
Romanos, por volta do ano 46 a.C., a cultura 
latina mesclou-se com a cultura celta.  
As festividades de samhain eram celebradas 
por rituais presididos por sacerdotes druidas 
que, acreditava-se, eram intermediários   
entre as pessoas e seus antepassados.   
Para os celtas, o lugar dos mortos era           
considerado um lugar de felicidade perfeita, 
onde não haveria fome nem dor. Também   
acreditavam que os espíritos dos mortos     
voltavam para visitar seus antigos lares e 
guiar seus familiares rumo ao outro mundo, 
ao mundo dos mortos.   
Os rituais pagãos celtas ligados ao samhain 
tem elementos de sacrifício e mutilação      
humanas, inconcebíveis em uma cultura 
cristã, cujos detalhes não convém sequer 
descrever aqui.   
No ano 840, o Papa Gregório IV instituiu a  
celebração universal da Festa de Todos os 
Santos, com o objetivo de frear a cultura 
pagã de culto aos mortos, herdada da       
influência da cultura celta.   

Antes da celebração, ocorria uma vigília     
denominada All Hallow´s Eve (Vigília de     
Todos os Santos), cuja denominação passou 
por várias formas: All Hallowed Eve, All      
Hallow Een, até chegar à palavra atual        
Halloween.   
O termo Dia das Bruxas não tem nada a ver 
com o termo Halloween e é utilizado pelos    
povos de origem portuguesa.  
Na verdade, as comemorações desta data, 
com origem na cultura pagã celta,                
atualmente já são uma mescla de diversas 
culturas, mesclando elementos ligados ao 
folclore em torno da bruxaria, com uma festa 
repleta de bruxas, vampiros, fantasmas e 
monstros, alguns beirando ao ocultismo.   
A data de 31 de Outubro, muito                   
provavelmente em virtude da sua origem   
como festa dos druidas celtas, vem sendo 
utilizada por grupos neopagãos e celebrada 
com um intenso interesse comercial para a 
promoção de eventos e comercialização de 
produtos.   
Enquanto escola, portanto promotora da boa 
educação e da disseminação de conceitos     
claros, temos a obrigação de avaliar o que     
fazemos.   
Por estas razões, como educadores, não        
podemos ensinar uma coisa e fazer outra. 
Não podemos nos deixar levar por uma       
cultura mesclada de diversas influências, para           
promover uma festa que foge aos padrões de 
um projeto pedagógico de valorização do ser 
humano.  É preciso ter as informações sobre 
a real origem de algo que gostaríamos de   
fazer, para decidir se vamos fazê-lo.  
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O ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio inicia no 
próximo domingo, dia 04 de Novembro e acontecerá 
também no dia 11 de Novembro. 

Para não correr o risco de perder a prova, a primeira 
providência de muita importância, é o candidato    
lembrar que no dia 04 de Novembro inicia o Horário 
de Verão, que começa à meia-noite de sábado,     
quando os relógios deverão ser adiantados em uma 
hora. 

Portanto, o horário real de início da prova do ENEM 
também será adiantado em uma hora. 

As questões da prova são produzidas por                   
colaboradores selecionados por edital, que devem 
seguir parâmetros e regras estabelecidas pelo INEP. 

Produzidas as questões, estas passam por uma        
avaliação de um revisor técnico-pedagógico e por   
especialistas e, depois de aprovadas, vão para um 
Banco Nacional de Itens, onde todas as perguntas  
ficam armazenadas. 

As questões também são usadas por um grupo de   
pessoas com características semelhantes ao público 
inscrito no ENEM, para avaliar a dificuldade de cada 
questão. 

Esta avaliação da dificuldade servirá para a correção 
das provas, quando é utilizada a metodologia da       
TRI - Teoria de Resposta ao Item. 
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O candidato deve levar no dia da prova os seguintes 
documentos: documento original de identificação com 
foto. Cópias de documentos, autenticadas,                
documentos sem fotos ou em formato eletrônico não 
serão aceitas. 

Entre os documentos válidos, o INEP relaciona a      
Cédula de Identidade (RG), Carteira de Trabalho 
(CTPS), Certificado de Reservista, Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou Identidade Funcional. 

Se, por ventura, o candidato chegar ao local da       
votação, sem documentos, poderá aguardar do lado 
de fora da sala até o fechamento dos portões, às       
13 horas. Após este horário, será considerado           
eliminado. 

Além da não apresentação de documento de           
identificação, há vários outros motivos que podem 
levar o candidato a ser eliminado. Entre os motivos, 
está a chegada ao local da prova, depois de fechados 
os portões; falar com alguém que não seja o aplicador 
ou fiscal da prova; uso de aparelhos de comunicação, 
eletrônicos, livros, anotações ou acessórios que       
cubram os cabelos e as orelhas, tais como bonés,    
chapéu, viseira, óculos escuros ou gorro. 

Outra dica importante é que os alunos devem utilizar 
caneta esferográfica preta feita com material        
transparente. 

Por último, não gaste muito tempo em questões      
difíceis. Se está tendo dificuldade para responder, pas-
se para a próxima e, se sobrar tempo, volte para as 
questões que você pulou, usando a mesma estratégia. 
Somente no final, use o “chute”, se sobrarem        
questões sem resposta.  

INFORMAÇÕES  
SOBRE  

O ENEM 

A EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento, por intermédio da sua marca WERKSTATT                 
STUDIODESIGN, está com uma parceria com a ECHO Editora Gráfica, para oferecer o seu portfolio de calendários e 
brindes. 
O portfólio possui diversos modelos de calendário únicos e diferenciados, com valor agregado. 
O destaque é para o Cartão de Natal - Calendário. É um modelo ímpar, sem nada parecido no mercado. Você envia 
um Cartão de Natal ao seu cliente e este se transforma em Calendário de Parede, deixando a marca da sua empresa 
durante mais de 365 dias na parede do seu cliente.  
Veja os modelos em www.wsstudiodesign.com.br. 

http://www.wsstudiodesign.com.br


Lutero foi um pregador brilhante e um 

exemplar estudioso da Bíblia. 

Em 1525, Lutero abriu mão do seu voto 

de celibato e casou-se com Catarina Von 

Bora.  

Entre as muitas outras realizações,      

Lutero destacou-se, principalmente,    

pelas seguintes contribuições: 

1. Traduziu a Bíblia para o alemão,     

permitindo que milhares de pessoas    

pudessem ter acesso ao texto alemão; 

2. Editou um pequeno catecismo, para que os 

pais possam ensinar a seus filhos as bases da 

fé cristã; 

3. Defendeu e revindicou, junto às autoridades, 

a contrução de escolar para rapazes e moças; 

4. Como músico, compôs diversos hinos e     

canções, com ritmos e melodias populares; 

5. Denunciou injustiças sociais e cobrou das   

autoridades mudanças na ordem econômica 

e social. 

A grande contribuição de Lutero, foi estabelecer 

referenciais para a fé, os “4 Solas”: Solo Christus 

(Somente Jesus Cristo), Sola Fide (Somente a Fé), 

Sola Scriptura (Somente as Sagradas Escrituras) 

e Sola Gratia (Somente a Graça), para a Glória 

Única de Deus (Soli Deo Gloria). 

Lutero morreu em 1546, quando já havia um   

movimento de ruptura com a Igreja Católica   

Romana e não havia mais volta. 

Neste ano de 2018, comemoramos 501 anos da 

Reforma Luterana. 
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Nascido em 10 de Novembro de 1483, na cidade de 

Eiben, na Alemanha, Martim Lutero foi filho de  

uma família de mineiros pobres. 

Lutero estudou Filosofia e Direito e, no ano de 

1505, entrou para a Ordem dos Agostinianos.      

Tornou-se monge e foi ordenado sacerdote, no ano 

de 1507.  

Em 1512, defendeu a sua tese de Doutor em       

Teologia. Na cidade de Wittenberg, lecionou       

Teologia e é a partir desta cidade que se               

desencadeia, a partir de um estudo acurado das 

Sagradas Escrituras, um movimento que modificou 

profundamente o cenário eclesiástico ocidental. 

Em 1517, Lutero publicou as suas 95 teses, em que 

propôs reformas no interior da Igreja Católica. Não 

encontrou acolhimento para as suas propostas, 

sendo excomungado no ano de 1521. 

Com o receio da perseguição, simpatizantes de 

seus ideais sequestraram e exilaram Lutero. Suas 

teses encontraram eco e se espelharam               

rapidamente pela Europa. 

Outro simpatizantes lideraram iniciativas             

semelhantes na Suíça e na França. 

31 DE OUTUBRO 
DIA DA REFORMA 



NOSSO NEGÓCIO: Promover a capacitação e o           

desenvolvimento dos diversos públicos de Instituições 

de Educação Básica, mantenedores, associações e      

comunidades religiosas e oferecer assessoria em gestão 

pedagógica e administrativa. 

NOSSOS VALORES: Opção pela formação integral do ser 

humano, livre, consciente, observador, crítico,            

dinâmico, participativo, autônomo e integrante da 

transformação social. 

Reconhecemos como valores a honestidade,               

fraternidade, solidariedade, valorização da vida e do 

meio-ambiente, respeito, limites, ritmo e velocidade de 

cada um, bem como ao do próximo, sabendo exercer a 

liberdade com consciência. 

NOSSAS COMPETÊNCIAS: Liderança, Inovação,           

Relacionamento Interpessoal e Visão Estratégica. 

NOSSAS EXPERTISES: 

 Experiência em educação por mais de duas décadas, 

atuando em docência e gestão escolar administrativa 

e pedagógica 

 Sólida experiência no desenvolvimento de equipes 

de trabalho e na capacitação e formação continuada 

 Larga experiência em todos os níveis da educação 

básica: educação infantil, ensino fundamental e    

ensino médio 

 Larga experiência na elaboração e encaminhamento 

de processos normativos internos e externos, junto 

aos órgãos normativos 

 Atuação na organização de diversos eventos na área 

da educação 

 Ampla experiência em currículo, avaliação e          

planejamento 

 Experiência na criação, organização e gestão de     

cursos técnicos de nível médio e cursos livres 

 Experiência com o marketing direto, criação e design 

de materiais de divulgação e publicitários e na      

criação e gerenciamento de sites 

 

(51) 99847.6156  

 www.educadorpontocom.com.br 

 www.wsstudiodesign.com.br  

 contato@educadorpontocom.com.br 
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Desenvolvimento é uma MEI -                 

Microempresa Individual registrada sob o 

CNPJ nº 27.900.272/0001-02, criada para 

oferecer diversos serviços a escolas,       

mantenedores, associações, clubes,         

instituições religiosas,   pequenas            

empresas e   profissionais liberais, entre os 

quais destacam-se: 

1. Treinamento em Desenvolvimento Profissional e 

Gerencial (capacitação de Equipes Pedagógicas, 

professores, alunos e pais em escolas de educação 

básica); 

2. Edição de Livros; 

3. Edição de Revistas e Jornais não Diários; 

4. Organização de Feiras, Congressos, etc.; 

5. Marketing Direto (criação de folders, flyers,        

cartazes e outros materiais publicitários;             

gerenciamento de mídia social e criação e         

gerenciamento de sites); 

6. Outras atividades de ensino. 

Estamos preparados para diversas assessorias para: 

 Equipes Pedagógicas e Administrativas 

 Professores e Escolas 

 Pais e Educadores 

 Alunos e Lideranças Jovens 

 Marketing Direto 

 Criação e Gerenciamento de Sites 

O grande diferencial da EDUCADORPONTOCOM         

Capacitação e Desenvolvimento é a oferta de         

serviços em Operação de Marketing Direto, por       

intermédio da marca WERKSTATT STUDIODESIGN. 

NOSSA MISSÃO: Favorecer o desenvolvimento de 

Instituições de Educação Básica de qualidade,         

promovendo a capacitação de equipes pedagógicas e 

administrativas, professores, pais e alunos. 

NOSSA VISÃO: Ser uma organização de referência na 

capacitação e desenvolvimento de instituições       

educacionais, com foco na formação humana e      

profissional, nos diferentes espaços de atuação. 

NOSSOS PRINCÍPIOS: Conhecimento, Humanismos, 

Ética Educacional e Transparência, Integração e      

Sociabilidade, Determinação e Planejamento. 


