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Praça Ana Lúcia Magalhães
Novo olhar a partir do Minecraft

Apresentação
Bem vindos a mais uma edição da Revista Caleidoscópio: outro olhar sobre o lugar!
Quem nos acompanha, sabe que a revista surgiu em 2015 como possibilidade de
divulgação dos textos produzidos pelos partícipes do Projeto A Radio da Escola na Escola
da Rádio, os quais crescem a cada ano! Contudo, nossos jovens pesquisadores da
Educação Básica, por vezes, ficam limitados a levar ao mundo suas descobertas, pois
somos carentes de eventos científicos que os contemplem, que seja destinado essa
categoria de ensino.
Assim, visando atender a essa crescente demanda de trabalhos, a partir desta
edição, a revista passa a ter edição semestral, com a publicação de trabalhos de todas as
unidades de educação onde o Projeto da Rádio atua, sempre apresentando como centro
norteador, a essência do lugar abordado pelos jovens.
A mudança renderá uma carga maior de trabalho aos jovens editores, mas assegurará a contínua divulgação desses jovens pesquisadores, estudantes da Educação
Básica, que estão (re)descobrindo e compreendendo melhor o seu lugar através de
ações desveladoras, potencializadas pela investigação, pela pesquisa, e, sobretudo, pela
curiosidade que não cabe mais nas salas de aula.
Desejo a todos uma boa leitura!
Patrícia Moreira
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EDUCAÇÃO CIENTÍFICA:
DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS
Kátia Soane Santos Araújo*

R

efletir sobre Educação
Científica no contexto educacional é,
antes de tudo, evidenciar o modelo social
em que estamos inseridos, valores e
crenças seguem normas rígidas e padrões
definitivos que obliteram o
e n t re l a ç a m e n to d a s re l a ç õ e s d e
aprendizagens.
A escola tal como foi instituída,
prepondera por uma soberania racional,
na qual a razão sobrepõe à emoção, ranços
de uma sociedade modernista que tem a
verdade como primazia dos processos.
Durkheim, em 1955, afirmava
que “[...] todo o passado da humanidade
contribuiu para estabelecer esse conjunto
de princípios que dirigem a educação de
hoje; toda nossa história aí deixou traços,
como também o deixou a história dos
povos que nos precederam”. Logo, estudar
a formação e o desenvolvimento do
sistema educacional é o primeiro passo
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para a compreensão desta problemática.
Contudo, não há apenas ideias opostas ou
diferentes a respeito da educação, sua
essência e seus fins estão relacionados
aos interesses econômicos e políticos que
se projetam e repercutem no contexto
educacional existente.
Os resultados insatisfatórios da
e d u c a ç ã o b ra s i l e i ra d e n o t a m a s
fragilidades que envolvem esse processo,
pois constatar o baixo rendimento
educacional é reconhecer que a escola
vem, ao longo dos anos, reproduzindo um
contexto de desigualdades, aceitando, por
longo tempo, o fracasso e a evasão como
fatores inevitáveis dentro do processo de
escolarização.
Nesta perspectiva, a educação se
evidencia como uma esfera complexa e
muitas vezes incerta de investigação e/ou
análise. Essa complexidade nos remete a
pensar sobre real objetivo da escola?
Obviamente, sua função clássica e
primordial é ensinar, entre tensões e

controvérsias, esse é o seu compromisso,
entretanto o que se destaca é o
esfacelamento da sua missão. Os
elementos que circundam esse processo
baseiam-se na assimilação e reprodução
como aspectos basilares do
ensino/aprendizagem, resultando no
quadro educacional que temos hoje.
Ao lançarmos um olhar para o
contexto educacional formal - a escola,
o b s e r va m o s q u e a s e s t r a t é g i a s
educacionais que são impelidas aos
alunos se apresentam de forma obsoleta,
descontextualizada, fragmentada e
desestimulante.
Nesse sentido é improrrogável a
necessidade de inaugurar uma discussão
sobre a importância de práticas
inovadoras na educação básica, ou seja,
uma perspectiva de tornar a escola um
lugar de (re)construção das novas
culturas e outras possibilidades,
(re)edificando o conhecimento e
compreendendo os processos sociais,
políticos, midiáticos e tecnológicos
com/e a partir dos alunos.
A importância desse debate
consiste em que a aprendizagem é um
processo constante e que não se esgota
apenas na escolarização, mas que a partir
dela se constrói fomento para

consciência ideológica, crítica como ação
possibilitadora de novas construções
formativas, alicerçadas pelos aspectos
vividos, das relações socioculturais
experienciadas, na perspectiva de lançar
novos olhares para formas outras de
produção e difusão do conhecimento.
A importância desse debate
consiste em que a aprendizagem é um
processo constante e que não se esgota
apenas na escolarização, mas que a partir
d e l a s e c o n s t r ó i f o m e n t o p a ra
consciência ideológica, crítica como ação
possibilitadora de novas construções
formativas, alicerçadas pelos aspectos
vividos, das relações socioculturais
experienciadas, na perspectiva de lançar
novos olhares para formas outras de
produção e difusão do conhecimento.
Portanto, o projeto “A Rádio da
Escola na Escola da Rádio” se materializa
como uma proposta educacional que
contrapõem modelo propedêutico para
uma intervenção outra capaz de motivar
e m o b i l i z a r i n te re s s e s q u e p o r
consequência qualifica e potencializa os
resultados pedagógicos e sociais dos
estudantes.
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Para tanto, o projeto “A Rádio da
Escola na Escola da Rádio” constrói
condições para que o ato de aprender
esteja em consonância com a vivência
dos sujeitos, através de um movimento
único, sinuoso, oblíquo,
transversalizado e balizado no saberfazer-aprender-construir durante o
processo formativo educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Projeto “A
Rádio da Escola na Escola da Rádio”;
Práticas Inovadoras.
Referências
DURKHEIM, Émile. As regras do método
sociológico. São Paulo: Martins Fontes,
1995.
*Professora da Educação Básica – Secretaria
Municipal de Educação de Salvador – SMED/BA;
Pesquisador do Grupo de Pesquisa
Geotecnologias, Educação e
Contemporaneidade – GEOTEC; Coordenadora
do Projeto “ A Rádio da Escola na Escola da
Rádio” – Universidade do Estado da Bahia UNEB

V
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Alunos da Escola Municipal Governador Roberto
Santos, em atividades propostas pelo Projeto da
Rádio.
Salvador, 2015
Fonte: Acervo pessoal da autora
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Entre signos e significados: uma tríade entre
a escola, merenda e memória
Larissa dos Santos Queiroz, Rosângela Patrícia de Sousa Moreira
Tânia Maria Hetkowski

M

emória, uma palavra, sete letras, inúmeros significados que advém das
experiências vividas por cada um de nós e que nos torna capazes de decifrar um
mundo feito de memórias, o nosso mundo, o nosso lugar. “O mesmo lugar é
repleto de conteúdos significativos para cada pessoa, que a depender da referência e
interferências, pode até não mais existir” (MOREIRA, 2015). As nossas memórias
engendram laços que constituem a vida, estes laços formam-se no espaço, espaço este
formado por pessoas que o vivenciam, possuindo inúmeras acepções matizadas a partir de
cada experiência e convertido a algo intrínseco: o lugar.
A infância é um estágio na vida de cada um de nós seres humanos em que vivenciamos
episódios da nossa história dos quais jamais esqueceremos. Desta forma a maior parte das
experiências vivenciadas pelas crianças ocorre na escola, devido este espaço
representar o primeiro lugar de convivência e coletividade para além da referência do
convívio em família.

Escola Dr. Rômulo Galvão de Queiroz;
Cajaíba-BA, 2016
Foto: Larissa Queiroz
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A escola é o palco das mais belas peripécias vivenciadas por todos nós seres
humanos, fonte de uma rede de sentimentos referenciados neste espaço de relações
mútuas, como lugar cenário de suas experiências. A escola como lugar, provém
conhecimento que vai além da educação de sala de aula, saberes estes que saciam e
nutrem o corpo e a alma, como também proporciona lembranças inesquecíveis através
do alimento (merenda escolar). O espetáculo que vai do preparo da merenda ao riso da
criançada na hora do recreio, foi assistido na Escola Municipal Dr. Rômulo Galvão de
Queiroz, situada no Distrito de Cajaíba pertencente à cidade de Valença-Bahia. A
memória advinda da escola provém do célere baba entre amigos, na música cantada
pela professora antes de começar a aula, no tocar do sinal na hora da merenda, do sabor
da sopa de letras e do simples chiar da panela de pressão na cozinha.

Merenda escolar
Escola Dr. Rômulo Galvão de Queiroz;
Cajaíba-BA, 2016
Foto: Larissa Queiroz
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O entendimento sobre o ambiente escolar pode ser percebido ao olhar de cada um
de diferentes formas, aromas e sabores, sendo este espaço formador das relações de
integração e coletividade, embasada na tríade: escola, merenda e memórias. A merenda
é um cerne em que se é criado um enlace através do tempo, onde a escola assume um
papel de lócus e ligação entre os personagens: alunos, merendeiras e suas memórias,
jamais esquecidas, sendo este espetáculo considerado algo contínuo, divido em etapas
que fazem analogia direta ao preparo da merenda e que por fim enquanto o banquete
está sendo servido, existirá louças para lavar, que mesmo sendo caracterizado como um
momento efêmero, será perpetuado no coração dos protagonistas desta tríade,
deixando em cada um destes o gostinho de quero mais.
Palavras-chave: Alimentação escolar. Lugar. Relações.

Estudantes no recreio;
Escola Dr. Rômulo Galvão de Queiroz;
Cajaíba-BA, 2016
Foto: Larissa Queiroz
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Merenda escolar
Escola Dr. Rômulo Galvão de Queiroz;
Cajaíba-BA, 2016
Foto: Larissa Queiroz
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A HISTÓRIA DO SAMBA DE RODA DO RECÔNCAVO
BAIANO: POR MÁRIO DOS SANTOS
Larissa Santos Silva, Wendy Costa Rocha, Imaira Santa Rita Regis,
Tânia Maria Hetkowski

Grupo de Samba de Roda Filhos de Nagô
Lavagem do Bonfim, 2016
Foto: Larissa Silva
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O

Recôncavo Baiano é a área localizada em torno da Baía de Todos os Santos
composta por trinta e três municípios, tendo no seu limite norte a cidade de
Salvador, capital do estado da Bahia. Contudo aqui daremos ênfase apenas à
cidade de Cachoeira/BA, quando investigaremos o Samba de Roda a partir do legado do
senhor Mário dos Santos que foi um compositor de destaque e presidente do grupo de
Samba de Roda Filhos de Nagô, que até o presente momento realiza shows na Cidade.
Essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de investigar e propagar a importância
histórica e cultural do Samba de Roda para a sociedade atual. O gênero musical em
questão foi proclamado como obra prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade
pela UNESCO. Neste contexto, este trabalho tem como método de pesquisa a exploração
oral esta que foi realizada através de entrevistas aos participantes do grupo de Samba de
Roda Filhos de Nagô, bem como foi feita pesquisa documental a acervos. Após todas as
entrevistas e pesquisas realizadas chegamos a conclusão que se faz imprescindível a
divulgação e a valorização do Samba de Roda para toda sociedade diante da importância
histórica e cultural que esse gênero musical guarda.

Grupo de Samba de Roda Filhos de Nagô
Lavagem do Bonfim, 2016
Foto: Larissa Silva
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A musicalidade contemporânea: música de
resistência nas comunidades periféricas
Williams Martins de Oliveira
Kátia Soane Santos Araújo

A

música é algo fascinante que vai para além da imaginação, tornando-se
um mecanismo para expressar sentimentos, desejos e frustações, como
também para relatar a vida e o cotidiano das pessoas de várias formas e
sentidos. Desde a antiguidade a música marca momentos importantes na vida das
pessoas. No Egito, A.C, estabelecia uma relação direta com os ritos religiosos. Na
Grécia antiga foram criadas as primeiras notas musicais de muitos acordes, denominados de modos e conhecida, hoje, como escalas, importante técnica para musicalidade. Pitágoras, deus dos números, acreditava que a música e a matemática poderia
fornecer a chave para os segredos do mundo. Assim, pode-se dizer que a música está
para além da expressividade artística e da expressão cultura.

Grafites na ruas do Cabula
Salvador-BA
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A música é manifesto. No Brasil, na
época ditadura militar, a música foi usada
como um meio de expressar os conflitos
sociais e retratar a realidade vivida do
povo, algumas bandas que na época
arrastaram multidões com sua melodia
t ra n s m i t i a m p a ra a s o c i e d a d e a
indignação com os conflitos ocorridos. A
música é consciência. No século XXI, pouca
coisa mudou, nas regiões periféricas a
música de resistência trazida pelos RAP´S
E MCS mostra uma realidade fora da mídia
de televisão e rádio. Nesse sentido essa
proposta investiga como a música de
resistência, produzida pelos músicos do
bairro do Cabula, retratam os aspectos
sociais e políticos dessa regional
soteropolitana. A investigação traz como
abordagem a pesquisa qualitativa, e
contempla as seguintes etapas: Pesquisa
de Campo; Análise Documental,
Entrevista semiestruturada com os
colaboradores e estudantes; Análise e
interpretação dos resultados obtidos;
Construção de vídeo documentário.
A pesquisa em andamento, não busca
respostas definitivas, mas a discussão da
musicalidade e representação social de
uma regional (Cabula) da Cidade de
Salvador por meio da música.

Grafits na ruas do Cabula
Salvador-BA
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DIQUE DO TORORÓ:
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E LAZER
Camila Miranda Menezes Correia, Ludmila Soledade Teixeira,
Imaira Santa Rita Regis e Tânia Maria Hetkowski

Colocar uma foto

Colocar descrição da foto

O

Dique do Tororó é o único manancial natural da cidade de Salvador, tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Contudo, o Dique
do Tororó tem um papel de destaque tanto pela sua área aplausível e
arborizada, quando pelas oito esculturas de orixás flutuando no espelho d'água. Elas
foram instaladas em 1998 e são assinadas pelo artista plástico Tati Moreno. Neste
contexto este trabalho tem como objetivo mostrar a importância do Dique do Tororó
enquanto espaço de lazer e entretenimento, não só para os moradores das adjacências,
mas também para a toda população de Salvador e de cidades vizinhas. O método de
pesquisa aqui é a exploração oral esta que foi desenvolvida através de entrevistas aos
frequentadores do espaço em questão, bem como houve a realização de pesquisa
documental aaacervos.
acervos. Com base na pesquisa de campo, observou-se a grande
diversidade na utilização desse espaço em questão, pois muitos fazem uso dessa área
enquanto lazer, encontros sociais, local de trabalho e ainda ocorre o desenvolvimento
de diversas modalidades esportivas nesta região. Diante dos dados coletados, percebese a importância do Dique do Tororó não só como área de lazer e entretenimento, mas
também como área de geração de renda, pois a mesma é utilizada como centro de
vendas autônomas principalmente aos finais de semanas.

Dique do Tororó
Salvador-BA
Foto: Camila Miranda
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Com base na pesquisa de campo, observou-se a grande diversidade na utilização
desse espaço em questão, pois muitos fazem uso dessa área enquanto lazer, encontros
sociais, local de trabalho e ainda ocorre o desenvolvimento de diversas modalidades
esportivas nesta região. Diante dos dados coletados, percebe-se a importância do
Dique do Tororó não só como área de lazer e entretenimento, mas também como área
de geração de renda, pois a mesma é utilizada como centro de vendas autônomas
principalmente aos finais de semanas.
Palavras - chave: Dique do Tororó. História. Lazer.

Dique do Tororó
Salvador-BA / 2016
Foto: Camila Miranda

Praça Ana Lúcia Magalhães Novos olhares minecraft XX
Henrique da Silva Dantas dos Santos, João Gabriel Jesus de Souza,
Yan Campêlo das Chagas, Marcos Antonio Morais Ferreira e
Esmeralda Barbosa Cravançola

Praça Ana Lúcia Magalhães
Um olhar a partir do Minecraft
Criação: Os autores
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N

o s s o t ra b a l h o c o n s i s t e n a
construção da Praça Ana Lucia
Magalhães, localizada no bairro da
Pituba, Salvador-BA, por meio do jogo
“Minecraft”, que consiste na construção e
criação de estruturas entre outros, a partir
de blocos. Queríamos, através do
desenvolvimento deste projeto, mostrar
que os jogos informatizados, além de
meios de diversão, podem ser utilizados
como ferramentas de aprendizagem e do
saber, para os jovens dentro das
instituições de ensino, em seus lares e até
mesmo em ambientes públicos, como nos
shopping. Nas aulas de geografia, por
exemplo, em vez de criarmos maquetes
com isopores, palitos de picolé e outros
tipos de materiais, poderíamos evitar o
manuseio de ferramentas de alta
periculosidade, como o estilete e o contato
com produtos químicos, no caso colas,
tintas entre outros produtos, bem como
acabar com a dificuldade de transporte
dessas maquetes, devido ao tamanho e
ex t rava gâ n c i a , p o d e r í a m o s e n t ã o
aproveitar os meios tecnológicos
in forma t iza dos p a ra cria rmos a s
maquetes dentro dos jogos, assim, não
onerando o orçamento familiar dos nossos
pais ou responsáveis, uma vez que as
despesas mensais já se encontram

comprometidas, e assim , seriam
presentadas de forma impressa ou por
meio de pen-drive. Através da
observação de mapas, plantas, fotos e
outros meios, além de visitas técnicas e
aulas de campo da praça, onde pudemos
observar e catalogar informações que
nos possibilitaram recriar, através do
jogo supracitado, a Praça Ana Lucia
Magalhães. Realizamos, então, este
trabalho com o intuito de incentivar o uso
de jogos entre outros meios tecnológicos
c o m o f e r ra m e n t a s d e e n s i n o e
aprendizagem, assim tornando as aulas
mais dinâmicas, participativas, e,
consequentemente, aulas mais
interessantes para alunos, contribuindo
com a metodologia de ensino dos
professores.

Palavras - Chave:
M i n e c r a f t . L u g a r. Te c n o l o g i a s .
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Praça Ana Lúcia Magalhães
Um olhar a partir do Minecraft
Criação: Os autores
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Praça Ana Lúcia Magalhães
Um olhar a partir do Minecraft
Criação: Os autores
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Vila Operária no século XXI: ainda operária?
Beatriz Moitinho Oliveira, Rosangela Patrícia de S. Moreira,
Rebeca Carla de S. Vivas, Tânia Maria Heltkowski

Casas modernizadas
Bairro Vila Operária, 2015
Foto: Beatriz Moitinho
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E
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Uma das poucas casas com
arquitetura original no bairro
Valença-BA 2015
Foto: Beatriz Moitinho

sse trabalho de pesquisa
desenvolvido através do Projeto A
Rádio da Escola na Escola da Rádio
no IFBA - Valença, traz uma discussão
acerca da importância histórica de um
bairro para a cidade. O bairro da Vila
Operária foi construído com o intuito de
abrigar os operários da fábrica de tecidos
da Companhia Valença Industrial (CVI) –
no ano de 1922. Sendo o primeiro bairro
planejado de Valença, município do
interior da Bahia, retrata um aspecto da
herança histórica de sua cidade, porém
atualmente possui poucas casas com seus
modelos originais, o que significa uma
perda para a arquitetura local, pois estas
casas são símbolos de uma parte
h i s t ó r i c a v a l e n c i a n a .
Atualmente, podemos perceber
que a Vila Operária, em sua maioria, não
abriga seus antigos moradores operários
ou seus descendentes, sendo este,
p o r t a n to , u m p o n to i m p o r t a n te
desvendado em nossa pesquisa. Nesta
perspectiva buscamos embasar nossas
discussões analisando as transformações
ocorridas no bairro, visando
compreender as problemáticas acerca da
evasão de seus antigos moradores, e a
partir desse ponto, demonstrar como as
mudanças sócio-espaciais e
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c u l t u ra i s d a c i d a d e d e Va l e n ç a ,
influenciaram nas transformações deste
bairro histórico. Nesse sentido
construímos nossa metodologia a partir
de levantamento bibliográfico, com livros
de autores valencianos, visita a acervos
públicos como o Memorial da Câmara
Municipal, entrevistas com os antigos
moradores do bairro, bem como, análise
dos registros de imagem do seu passado e
presente.
Desta forma, nossa proposta
investigativa buscou traçar a cronologia
da Vila Operária visando compreender as
transformações que ocorreram neste
lugar que guarda a sua história escondida
nas poucas casas originais e ruelas que
compõe o bairro. Percebemos que poucos
do que ali residem, conhecem a história de
criação do bairro ou reconhecem o valor
das antigas construções, substituindo-as
por prédios ou casas modernas, deixando
para trás, todo um passado daqueles
antigos operários presente na antiga vila.
Palavras - chave: Vila Operária. História
urbana. Transformação espacial.

Busto do Presidente Getúlio Vargas,
na praça que leva o seu nome.
Bairro Vila Operária, 2015
Foto: Betariz Moitinho

Rua 7
Bairro Vila Operária, 2015
Foto: Beatriz Moitinho
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A CRIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR E SEUS
IMPACTOS NA REGIÃO DA CIDADE BAIXA
DO MUNICÍPIO SALVADOR/BA
Ayala Sara Pereira de Oliveira, Emerson Dias Dos Santos,
Filipe Fonseca Lopes, Adelson da Silva Costa e
Tânia Maria Hetkowski

Ampliação do CPM, década de 1990;
Avenida Dendezeiros;
Salvador-BA
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A

criação do Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) situado na Avenida
Dendezeiros, cidade baixa do município de Salvador, no ano de 1957 é um
marco para a educação pública baiana, pois esta escola se tornou referencia em
ensino público de qualidade basta analisar os dados do (Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB) que coloca o
CPM em primeiro lugar na rede pública em desempenho educacional. Diante desta
premissa vislumbramos analisar os impactos sociais, econômicos e políticos desta
inserção, observando como esta criação/ampliação ocasionou impactos geográficos e
estruturais na região, pois diversos comércios foram ali instalados (lojas de artigos
militares , lanchonetes e entre outros comércios), além da ampliação desta escola, o
que ocupou uma área muito maior, abrigando mais alunos que tiveram a oportunidade
de estudar nesta conceituada escola, bom destacar que em 1994 ocorre a entrada da
mulher no alunado desta escola, fato singular na luta por direitos de gênero no Brasil.

Construção do CPM - Dendezeiros, 1956
Foto: Acervo do Colégio
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Portanto analisar socialmente e geograficamente este objeto e por demais salutar
para compreender a dimensão destes impactos. Não podemos deixar de analisar que
com esta criação diversos serviços públicos se instalaram ali, como: Companhia de
Polícia Militar, Delegacia de Polícia Civil, Posto de Saúde, Juizado Especial,
transformando o que era uma região típica de veraneio da classe média alta
soteropolitana em uma região heterogênea e com um intenso fluxo de pessoas e
veículos no local. Uma observação que realizamos e é digno de registro em pesquisa é
a grande concentração de comércios informais no entorno, com destaque para a
participação de mulheres nestes, que denota a importante participação da mulher na
renda familiar brasileira. Então a partir do olhar clínico do jovem estudante desta
escola que participa do grupo de iniciação cientifica (GEOTEC), utilizando dados
históricos e atuais, relatos orais e analise do espaço através das ferramentas das
geotecnologias (Google maps, Heart), ambicionamos pesquisar a problemática aqui
exposta. Este trabalho faz parte das ações do Grupo de Geotecnologias Educação e
Contemporaneidade (GEOTEC) em parceria com o Colégio da Polícia Militar da Bahia.
Palavras-chaves: Geotecnologias, CPM, História.

Construção do CPM - Dendezeiros, 1956
Foto: Acervo do Colégio

Pavilhão II Colégio da Polícia
Militar da Bahia - Dendezeiro
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Pesquisadores do Projeto da Rádio - IFBA - Valença
Itaparica - BA, 2016
Foto: Patrícia Moreira
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Pesquisadores do Projeto da Rádio e
Orientadores presentes nesta edição

Rosangela Patrícia de Sousa Moreira
IFBA - Valença
Kátia Soane dos S. Araújo
Escola Municipal Gov. Roberto Santos - Salvador
Marcos Antônio Morais Ferreira
Colégio Militar de Salvador
Imaira Santa Rita Regis
Colégio da Polícia Militar da Bahia / Unidade Dendezeiros
Adelson Silva da Costa
Colégio da Polícia Militar da Bahia / Unidade Lobato

Líder do GEOTEC e Coord. Geral do Projeto
A Rádio da Escola na Escola da Rádio
Tânia Maria Hetkowski
UNEB
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