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Com uma população de 47 mil ha-
bitantes, Estância Velha, no Vale 
do Sinos, caminha a passos lar-

gos na busca da excelência em edu-
cação. Movimento que deve ganhar 
mais tração a partir de agora. Dos 52 
municípios mapeados na ação do pro-
grama Bicentenário da Imigração Ale-
mã, Estância Velha sai na frente ao as-
sinar adesão ao projeto Educação em 
1o Lugar, iniciativa do Instituto São 
Leopoldo 2024 e Grupo Sinos com o 
foco de alcançar ou superar as metas 
preconizadas pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). 

“Ao lançar um novo olhar à educa-
ção, a ação desafia o repensar do en-
sino e das metodologias para a quali-
ficação do aprendizado. Além disso, 
significa o enriquecimento do saber e 
a valorização do legado dos antepas-
sados”, explica a secretária municipal 
de Educação e Cultura, Marly Arigony. 
Segundo ela, o projeto surge como um 
reforço ao trabalho desenvolvido no 
município e que prioriza três pilares: 
leitura, pesquisa científica e raciocínio 
lógico. Ao mesmo tempo, o município 
investe em formação para professores, 
material didático e na manutenção em 
TI nas escolas para consolidar aulas e 
projetos motivadores aos alunos.

Para a prefeita Ivete Grade, o desafio 
por conhecimento é constante. “Hoje 
tudo é tecnológico, diferentes lingua-
gens e uma velocidade extrema de in-
formações. Inovações que testam e ins-
tigam nossa capacidade de ousar. Por 
isso, precisamos estar atentos e acom-
panhar as novas gerações para a cons-
trução de um futuro promissor. Nos-
so desejo é auxiliar na humanização, 
sem a perda do intelecto e dos talen-
tos pessoais.”
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OS PILARES:
Pesquisa científica - conduzi-

da aos professores e dos professores 
aos alunos, a cidade realizou a Feira de 
Ciências e Tecnologia do Município de 
Estância Velha (Fecitec) em 2017.  O 
evento revelou o desenvolvimento inte-
lectual e tecnológico de alunos talento-
sos que foram classificados para partici-
par em outras feiras regionais, nacionais 
e internacionais.

Raciocínio lógico - Três escolas 
já participam das Olimpíadas Regionais 
Mind Lab/2018 e vão buscar o nível nacio-
nal e internacional. A parceria com o Pro-
grama Mente Inovadora – Mind Lab, que 
trabalha o raciocínio lógico com a utiliza-
ção de jogos, tem como proposta tornar os 
alunos mais autônomos, responsáveis e 
realizados, utilizando suas potencialidades 
para resultados mais imediatos e eficazes. 

Leitura - O investimento não se res-
tringe à aquisição de volumes de livros, 
mas na leitura “de mundo”. Saídas de 
campo, pesquisas tecnológicas e aulas 
de educação ambiental fazem a diferen-
ça para a formação de opinião, da criati-
vidade e da cidadania. Além disso, a Fei-
ra do Livro é o evento de maior dimensão 
dentro da educação.

Segundo Marly Arigony, a Secretaria 
de Educação também é responsável pe-
la Cultura no município. A afinidade 
das duas áreas permite uma aproxima-
ção maior com os alunos, que podem, 
no contraturno escolar, frequentar ofi-
cinas de experimento em artes, dança 
gaúcha, balé, teatro, flauta, violão, ci-
nema e dança alemã no Espaço Cultu-

ral Municipal. 
A rede municipal de ensino de Estân-

cia Velha conta com 25 escolas (12 de 
educação infantil e 13 de ensino fun-
damental) e agrega o Espaço Cultural 
Municipal, duas bibliotecas públicas, 
o Centro de Educação Ambiental - Es-
tação Ecologia e o Lar Municipal. Ao 
todo, são 7.140 alunos, atendidos por 

404 professores, 80 profissionais nas 
equipes gestoras (diretores, vice-direto-
res e coordenadores), 11 secretários de 
escola e cinco profissionais no Núcleo 
de Atendimento Educacional.

Acesse:
www.isl2024.org.br
www.educacaoemprimeirolugar.com.br

Educação e Cultura afinadas com o aluno

Meta é o aproveitamento real
A melhoria da qualidade, 

com crescimento pessoal 
e foco no aumento das no-
tas do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Bási-
ca (Ideb), do Ministério da 
Educação, é incessante. “Es-
tamos acima do índice nos 
anos iniciais, com nota 6.3, e 
os anos finais gradativamen-
te em ampliação, registran-
do 5.1. A meta da Secretaria 
de Educação é retrair a defa-

sagem educacional fazendo 
com que o aluno tenha apro-
veitamento real”, relata a se-
cretária Marly Arigony.

Com este propósito, pro-
jetos e parcerias vão ga-
nhando novos contornos. 
Exemplo é o projeto Robóti-
ca, que desafia e movimen-
ta a rotina dos alunos. A 
Semec adquiriu o material 
e a Universidade Feevale 
ofertou acadêmicos, asses-

soria e professor-mediador 
para coordenar os encon-
tros e práticas.

Já o Núcleo de Atendimen-
to às Necessidades Especiais 
trilhou seus primeiros pas-
sos no ano passado. O Nú-
cleo, que funciona em espa-
ço próprio e é extensivo às 
escolas, conta com psicólo-
ga, assistente social, orien-
tadora educacional e psico-
pedagoga.


