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ATENÇÃO: qualidade e tempo integral garantem desenvolvimento dos alunos

DE OLHO NO FUTURO: projeto promove uma visão ampla do mundo do trabalho

Dr. Gabriel Grabowski,
presidente do Consinos

Trabalho coletivo e integrado
leva à educação diferenciada

Emeducação não há receitas
fáceis nem estratégias sim-
ples, mas trabalho coletivo
e integrado de todos os seg-

mentos envolvidos no processo edu-
cacional. Campo Bom sabe muito
bemdisso. Comumprojeto compar-
tilhadopor gestores, professores, pais
e comunidade, os alunosda redemu-
nicipal permanecemmais tempo na
escola, garantindo o seu pleno de-
senvolvimento e mais musculatura
ao desempenho escolar.
Tanta atenção sópoderia ter efeitos

positivos. Exemplo vem das avalia-
ções do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb). Das no-
tas 5,4 nas séries iniciais e 4,2 nas sé-
ries finais em 2007, dez anos depois
pontuou 6,7 e 5,2, respectivamente.
Ou seja, metas traçadas para 2019.
Com9.321 alunos, omunicípio do

Vale dos Sinos oferece turno integral
nas 23 escolas de Educação Infantil e
emseis deEnsinoFundamental, além
de atividades de contraturno emou-
tras 14 Emefs – em 2019, mais uma
será na modalidade manhã e tarde.
Cheiadeorgulho, a secretária deEdu-
cação, Simone Schneider, conta que
está empiloto umaescola organizada
por laboratórios, comsalas temáticas.
Mas odiagnóstico educacional vai

alémdos números. CampoBom tem
se destacado com inúmeros projetos,
comooAcolher, DeOlhonoFuturo e
oDespertar. “Nosso objetivo é a cons-
trução do conhecimento e habilida-
des, pormeio de instrumentos diver-
sos, emdiferentes espaços e tempos,
formando sujeitos mais críticos, au-
tônomos e responsáveis.”

Acesse:
www.educacaoem1lugar.com.br
www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br

FENÔMENO
COMPLEXO

EXCELÊNCIA RECONHECIDA

“A qualidade na educação é um fenômeno
complexo com determinações intraescolares
(currículo, formação docente, gestão escolar,
avaliação da aprendizagem, condições de
trabalho, infraestrutura das escolas, etc.) e
extraescolares (capital econômico, cultural
e social das famílias dos alunos, entorno
social da escola, violência, entre outros)”,
diz o professor e Presidente do Consinos,
doutor Gabriel Grabowski. Para ele, Campo
Bom reúne um conjunto de múltiplos esforços
que, somados a políticas de formação de
professores e investimentos na área, o
destacam no campo da educação como
elemento estratégico de desenvolvimento.

O conjunto de olhares voltado ao acolher, proteger, prevenir, educar
e preparar para o futuro se reflete em conquista de reconhecimentos.
Neste ano, além do Prêmio Gestor Público, o município foi agraciado
com o 1o lugar em Excelência em Educação do Vale dos Sinos,
diplomação concedida pelo Projeto Educação em 1o lugar, iniciativa
do Instituto São Leopoldo 2024 e Grupo Sinos que tem o objetivo de
motivar as comunidades de 52 cidades da região a cumprir ou superar
as metas do Ideb até 2024, ano do Bicentenário da Imigração Alemã.
Para o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, o desempenho das
escolas é resultado do investimento na formação continuada dos
professores e da valorização das habilidades dos alunos. “Orientamos
para que os professores pensem em práticas pedagógicas que
aproximem diversas disciplinas. Este trabalho reflexivo e de qualidade
só traz benefícios. Estamos trabalhando para melhorar cada vez
mais”, ressalta.
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QUER FICAR COMPLETO PARA O MERCADO DE TRABALHO?

Inscreva-se já: www.ead.senac.br

HABILIDADES:município tem se destacado com inúmeros projetos
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