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Educadores debatem 
necessidade de mudar

Referência normati-
va obrigatória pa-
ra elaboração das 
propostas peda-

gógicas do ensino infantil 
e fundamental nas redes 
públicas e privadas a partir 
de 2020, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) 
direciona a educação bra-
sileira a um novo rumo. 
O desafio é saber o que e 
quando mudar. Por isso, 
algumas sugestões serão 
apresentadas e debatidas 
no 2º Seminário Educação 
em 1º Lugar, cujo tema é 
A Necessidade de Mudar. 
Uma realização do Insti-
tuto São Leopoldo 2024 e 

do Grupo Sinos, o evento 
está agendado para 28 de 
outubro, das 13h30 às 17 
horas, no Tecnosinos em 
São Leopoldo/RS. Reuni-
rá gestores da educação 
(prefeitos, secretários mu-
nicipais, coordenadores 
pedagógicos, diretores de 
escolas e coordenadores re-
gionais de educação) dos 
52municípios que com-
põem os Conselhos Regio-
nais de Desenvolvimento 
(Coredes) da Região Sul.

O seminário fecha um ci-
clo de discussões iniciado 
no 1º Fórum Intermunici-
pal de Educação, dias 18 e 
19 de fevereiro no muni-

cípio de Feliz/RS. “A edu-
cação é o processo-chave 
na competitividade global 
e fundamento de ambiente 
de inovação”, ressalta o pre-
sidente do ISL 2024, Airton 
Corrêa Schuch. Ele lembra 
que, em maio deste ano, 
segundo a Organização 
de Cooperação para o De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), entre 40 países, o 
Brasil ocupou o 39º lugar 
nos índices de educação.
Por sua vez, o Rio Grande 
do Sul tem, progressiva-
mente, perdido posições 
nas avaliações do PISA 
(Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes) 

e IDEB (Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica). “O que caracteriza 
uma urgente e estruturada 
necessidade de mudar. Co-
meçando pela valorização 
do profissional da educa-
ção, pois, como dito pelo 
escritor Fabrício Carpinejar: 
‘Um professor sempre será 
melhor do que o Google! 
Porque o professor acredita 
em você. O Google acredi-
ta apenas em algoritmos’”, 
destaca.
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Para mostrar que a mudança 
é possível, uma das painelistas 
convidadas para o seminário é a 
coordenadora pedagógica da Se-
cretaria de Educação, Cultura e 
Desporto (SEMECD) de Nova Pe-
trópolis/RS, Cristiane Kieling. Du-
as vezes o município se destacou 
na avaliação do IDEB: conquistou 
o segundo lugar de 2013 no RS 
com a nota 7.3 nos anos iniciais 
do ensino fundamental e o primei-
ro lugar de 2017 com a nota 6.4 
nos anos finais da rede municipal 
de ensino. “Estas importantes con-
quistas representam o reconheci-
mento do trabalho desenvolvido ao 
longo dos anos e o empenho de to-
do um grupo de professores, coor-
denadores e gestores”, afirma ela.

Na avaliação da pedagoga, os 
bons resultados se devem, primei-
ramente, a um olhar sobre os pro-
blemas ou dificuldades presentes 
nas escolas e na rede de ensino. 
“Analisar as dificuldades e traba-
lhar a partir delas é o que faz a di-
ferença. São as dificuldades que 
nos motivam a criar projetos e a 
buscar novas possibilidades”, res-
salta. Entre os projetos colocados 
em prática no cotidiano da sala de 
aula a partir das reflexões, des-
taca: usar a pesquisa como me-
todologia de aprendizagem, levar 
o autor para dentro das escolas, 
incentivar o projeto escritores do 
amanhã, o apoio pedagógico e a 
formação continuada dos profes-
sores.

Outro painelista convidado para o 
seminário é o diretor da EMEF Dou-
tor João Severiano da Fonseca, Cé-
sar Torres. Junto com a EMEF São 
Pedro, também de Bagé/RS, a es-
cola é pioneira no RS a se inscre-
ver no Programa Nacional das Es-
colas Cívico-militares, lançado este 
ano pelo Ministério da Educação e 
que prevê 216 unidades em funcio-
namento até 2023. A iniciativa tem 
como objetivo promover a melhoria 
na qualidade da educação básica por 
meio da construção de parcerias e 
de maior vínculo entre gestores, pro-
fessores, militares, estudantes, pais 
e responsáveis.

A implementação do programa 
teve início em fevereiro por iniciati-
va da prefeitura. “A proposta de tra-
zer para dentro da escola a essência 

de programas e projetos já existen-
tes no Estado de combate às dro-
gas e à violência é um dos diferen-
ciais”, destaca Torres, observando 
que sua escola está localizada em 
um bairro com alto índice de violên-
cia e drogadição.

As expectativas são otimistas. “Te-
mos a certeza de que formaremos 
cidadãos conscientes do seu papel 
na sociedade através do resgate de 
questões importantes e esquecidas 
por esta geração de crianças e pré-
-adolescentes com que trabalha-
mos”, ressalta o pedagogo. O foco 
é colocar esses jovens na gradua-
ção. Bagé possui um instituto fede-
ral, uma universidade estadual e uma 
federal, porém menos de 30% das 
vagas são ocupadas por bageen-
ses formados nas escolas públicas.
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Acesse: 
www.educacaoem1lugar.com.br
www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br

FIQUE 
ATENTO

O quê: 2º Seminário Educação 
em 1º Lugar - A Necessidade de Mudar
Realização: ISL 2024 e Grupo Sinos

Quando: 28 de outubro
Horário: das 13h30 às 17 horas

Onde: Auditório Unitec 1 do Tecnosinos 
em São Leopoldo/RS 

Inscrições: até 23 de outubro 
pelo email acesso@sinos.net 

(140 lugares)


