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PARTICIPE!
Também queremos ouvirvocê! Convidamos professores eestudantes a enviarem sua foto e umdepoimento sobre as mudanças queocorrerão no ensino a partir deste ano.Qual a sua opinião? Encaminhe paraeducacao1lugar@gmail.com

EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIOBNCC é uma corredeira de desafios

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

29a EDIÇÃO

FOTOS DIVULGAÇÃO PM TRÊS COROASTerra de paisagens moldadas porvales e montanhas e conhecidaturisticamente pelo rafting, TrêsCoroas sabe de longe a importân-cia do planejamento para vencer os obs-táculos em qualquer área. A exemplo daeducação, que se tornou ponto de atençãodesde a homologação da Base NacionalComum Curricular (BNCC). “Nossa pre-ocupação foi com os imensos desafios deimplementação, construção de currículosmunicipais e formação de professores”,afirma Ionara Closs, da Secretaria Muni-cipal de Educação e Cultura.Assim como nas corredeiras do Rio Pa-ranhana, o Município reconhece que amelhor estratégia é remar e compartilharcadamomento para ir adiante. Dos encon-tros e conversas com equipes diretivas eprofessores de 2018 para cá, a Secretariade Educação e Cultura de Três Coroas jáidentificoumuitos desafios. Alguns delesprovocam certa aflição, como a transiçãoda Educação Infantil para o Ensino Fun-damental e o fato de o documento esta-belecer a alfabetização plena até o 2º ano.“Tais definições podem causar confu-são na cabeça de muita gente”, diz Iona-ra, ao citar os PCNs (Parâmetros Curricu-lares Nacionais) e o RCNEI (ReferencialCurricular Nacional para a Educação In-fantil). “O documento pode ser mal in-terpretado e pode gerar cobrança da al-fabetização das crianças já na EducaçãoInfantil, com a obrigação de terem leiturae escrita fluente.”

Formação e
compartilhamento
Um projeto pedagógico não se constróide um dia para o outro. Para ganhar ex-pertise e fundamentar seu Plano Munici-pal de Educação, que deve ser votado atéo final do ano pela Câmara de Vereadorese entrar em vigor em 2020, o municípiodo Vale do Paranhana começou a debateras 10 competências gerais do documen-to nacional no ano passado. Em cima datemática Planejando com a BNCC, equi-pes diretivas da Educação Infantil e Fun-damental receberam orientação sobre asdiretrizes que irão nortear o trabalho daeducação básica.Formação que tambémabordou as com-petências por área de conhecimento e asespecíficas do componente curricular afim de aprofundar e diversificar as habi-lidades no contexto das escolas. Os novossaberes forammultiplicados com todos osprofessores. “Cada equipe diretiva levouo assunto à discussão em sua escola, fa-zendo uma reflexão a cerca dos objetivose objetos de conhecimento e habilidades.Enfim, tudo que se considera essencial”,comenta Ionara.

Parcerias para
fortalecer estudos
Os estudos da BNCC prosseguem e aSecretaria de Educação e Cultura de TrêsCoroas pretende contar com um parceirode peso para erguer os pilares do seu Pla-noMunicipal de Educação. Para isso, estáem busca de parceria comuniversidades,que podem ajudar a aprimorar o processojunto ao seu corpo docente.Outra ação já agendada no calendário éo Dia D: em 12 de abril, será realizado oencontroparadiscussãoBaseNacional, as-sim como a revisão do Projeto Político Pe-dagógico.Movimentos que contarão comaparceria da União dos DirigentesMunici-pais de Educação (Undime/RS) e das coor-denações pedagógicas das escolas.

EDUCAÇÃO EM 1º LUGARProvocar e incentivar os 52 munícipios dos Co-redes Rio dos Sinos, Rio Caí, Paranhana/Encostada Serra e Região das Hortênsias, mais Cachoeiri-nha e Gravataí, a vencer as metas fixadas pelo Índi-ce de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).Este é o propósito do projeto Educação em 1º Lu-gar, promovido pelo Instituto São Leopoldo 2024 eGrupo Sinos. A inciativa tem como objetivo a disse-minação de práticas docentes até 2024, ano do Bi-centenário da Imigração Alemã.


