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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIOPassaporte com vistoliberado para oconhecimento

33a EDIÇÃO

Se a crise na aprendizagem é fatoprovado - crianças e jovens con-tinuam sem saber leitura e ma-temática, felizmente há iniciati-vas que tentam reverter este diagnóstico.Convite feito por um pequeno país estálevando alunos do 1º ao 5º ano da Es-cola Municipal de Ensino Fundamen-tal São José, de São José do Hortêncio,a atravessarem fronteiras nunca antesimaginadas. No começo do ano letivo,eles receberampassaportes e uma cartado presidente da República Federativado Livro, convidando-os a viajarem pa-ra o mundo das palavras, de novas his-

tórias e do conhecimento. “Pelo projetoPassaporte da Leitura estamos, de umaforma criativa e inovadora, incentivan-do nossos alunos”, diz a coordenadorapedagógica Magale Stumf.E, como em toda viagem, há respon-sabilidades e requisitos a seremcumpri-dos para garantir o visto no passaporte,que ostenta na capa o brasão da Repú-blica Federativa do Livro. “Os alunos es-colhem livremente os títulos. A síntesede cada leitura é transcrita para umapá-gina do passaporte e será avaliada peloprofessor responsável pela validação dovisto – umcarimbo comcarinha feliz ou

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

PARTICIPE!
Sua escola possui um projetointeressante e que faz a diferençano ensino? Envie informações sobreo projeto para educacao1lugar@gmail.com para avaliarmos. Elepode estar na próxima edição dapágina Educação em 1o Lugar!

triste”, explicaMaga-le. Alémdisso, a leitura écompartilhada com os colegasem sala de aula, assim como o textoé trabalhado em outras atividades. Aconclusão do projeto está prevista parao final do semestre, quando os alunosque obtiverem o maior número de ca-rimbos felizes serão premiados com li-vros e materiais escolares.

E comopesquisa não tem idade, os traba-lhos ganham as salas de aulas da educaçãoinfantil ao 9º ano e com temas despertadospelos próprios alunos. Produto que passaquase despercebido pela rotina dos adultos,o sal aguçou a curiosidade dos pequenosdo 2º A no ano passado. Afinal, tem sal nabolacha maria? Quanto sal as merendeirascolocamna refeição? Há só um tipo de sal?Estas emuitas outrasperguntasderamcor-po ao projetoQuanto Sal Está EscondidonaTuaAlimentação. Conversas comprofissio-nais de Nutrição e Medicina, visita a mer-cados, pesquisa de rótulos, estudos sobre aorigem do sal e até a formulação de um salcom tempero (mistura com ervas) oportu-nizaram novos conhecimentos, mas prin-cipalmente mudança de hábitos alimenta-res com foco na saúde.“O potencial do ensino integra todas asáreas, umavez que a educação tem impactono hoje e no amanhã. E, mesmo que a edu-cação não resolva tudo, é possívelmudar ohistórico de uma aprendizagem superficial,como as avaliações e indicadores nacionaise internacionais sobre o ensinonoBrasil re-velam”, avalia a coordenadora pedagógica.

Curiosidade aguçada e projetos elaborados

Estímulo à
proficiência dos
estudantes
Com tradição em esti-mular a proficiência deaprendizado dos estu-dantes, a Emef São Joséjá é craque no desenvol-vimento de projetos peda-gógicos e científicos. Estesúltimos são a bola da vezno segundo semestre leti-vo, movimentação que en-volve todos os alunos paraas apresentações da Feirade Ciências doMunicípio.A exemplo de outrosanos, em 2018 a esco-la levou projetos, entreeles o Energia Alternati-va e Energia Solar: Ener-gia Renovável, para aMos-tratec - Mostra Brasileirade Ciência e Tecnologia,promovida pela FundaçãoLiberato Salzano Vieira daCunha.
EDUCAÇÃO EM
1O LUGARProvocar e incentivar os 52munícipios dos Coredes Riodos Sinos, Rio Caí, Paranhana/Encosta da Serra e Região dasHortênsias, mais Cachoeirinhae Gravataí, a vencer asmetas fixadas pelo Índice deDesenvolvimento da EducaçãoBásica (Ideb). Este é o propósitodo projeto Educação em 1ºLugar, promovido pelo InstitutoSão Leopoldo 2024 e GrupoSinos. A inciativa tem comoobjetivo a disseminação depráticas docentes até 2024, anodo Bicentenário da ImigraçãoAlemã.


