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Desempenho educacional
modelo é para quem é “Feliz”
Afortunada já no nome, a

cidade de Feliz tem na
educação seu maior tro-
féu. Localizada no Vale

do Caí, com pouco mais de 12 mil
habitantes, vem acumulando títu-
los e mais títulos pela prática de
um ensino de qualidade. Sem fór-
mulamágica,mas commuito foco,
os números da educação seguem
em curva ascendente desde 2007,
quando começou a série histórica
do Índice de Desenvolvimento da
EducaçãoBásica (Ideb).Nesta linha
do tempo, os alunos não apenas ul-
trapassaram a meta como também
fizeram saltar amédia das notas em
cada competência da avaliação do
Ministério da Educação. Desempe-
nho escolar que se repetiu em2017,
quando ficou com6,5 nos anos ini-
ciais -meta estipulada para 2021 - e
5,5 nos anos finais, sendo 5,6 o pro-
posto para daqui três anos.
O município já conquistou vá-

rios prêmios na área da Educação,
entre eles o de “CidadeMais Alfa-
betizada do Brasil”. Recentemen-
te, foi agraciado com o 1º lugar em
Excelência em Educação do Vale
do Caí, diplomação concedida pe-
lo Projeto Educação em 1º lugar,
iniciativa do Instituto São Leopol-
do 2024 e Grupo Sinos que tem o
objetivo de motivar as comunida-
des de 52 cidades da região a cum-
prir ou superar as metas do Ideb
até 2024, ano do Bicentenário da
Imigração Alemã.
“Estamos no caminho certo e o

mérito por todas estas conquistas é
de todo o grupo da Educação, que
realiza seu trabalho com serieda-
de e comprometimento, apostan-
do no potencial dos seus alunos,
e assim, colhendo bons frutos. Po-
demos afirmar, sim, que Feliz é
muito feliz na Educação”, relata
a secretária de Educação e Cul-
tura, Marcia Maristela Fetzer. O
município conta com dez esco-
las municipais (em torno de 1.500
alunos), quatro escolas estaduais
(1.100), duas escolas particulares,
um Instituto Federal e uma Esco-
la de Educação Especial.

Acesse:
www.educacaoem1lugar.com.br
www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br
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Todos os professores com
graduação e 80% com pós-
graduação, formação continuada
aos docentes e demais funcionários
da Educação, salário superior ao
piso nacional, oferta aos alunos de
Língua Alemã e Inglesa a partir dos
quatro anos de idade, turno integral
para os alunos até nove anos e
atendimentos gratuitos nas áreas
de psicologia, psicopedagogia,
psiquiatria e fisioterapia para
os alunos com dificuldades de
aprendizagem. Estes são alguns
diferenciais que propagam a
melhoria dos índices de aprovação
e diminuição da evasão escolar no
município.

Para o prefeito de Feliz,
Albano José Kunrath, o pilar do
desenvolvimento de um município
passa pela educação. “Nosso
município tem como filosofia
investir acima dos percentuais
previstos pela Constituição,
principalmente na capacitação
e qualificação dos nossos
profissionais que atuam nesta
área, o que faz elevar o nível de
qualidade do nosso ensino.” Em
2017, foram aplicados 28% do
Orçamento, ao invés dos 25%
estabelecidos pela Lei. Além disso,
há constantes investimentos na
melhoria da estrutura física das
nossas escolas.

Na contramão de muitos
municípios, Feliz chega ao pódio
porque pensa na construção da
educação desde cedo. Crianças
de 0 a 5 anos são atendidas em
turno integral e 90% dos inscritos
para vagas na Educação Infantil
estão sendo atendidos, uma vez
que a administração investe na
reforma e ampliação das escolas.
Neste ano, foram reinauguradas
duas escolas para esta etapa
escolar, ampliando em torno de
50 vagas. E para o próximo ano, a
previsão é de mais uma, além da
reforma de uma escola de ensino
fundamental.

INFANTIL: crianças frequentam turno integral e 90% dos inscritos com vagas garantidas

DIPLOMAÇÃO: presidente do Corede Vale do Caí, Alzir Bach, Marcia e o prefeito Kunrath

DESEMPENHO: avaliação Ideb 2017 foi de 6,5 nos anos iniciais, meta estipulada para 2021
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