GESTÃO PÚBLICA

Respeitando
o passado,
investindo
no futuro

viço Social da Indústria (SESI) e a Federação das Indústrias do Rio Grande do
Sul (Fiergs). “Normalmente, as equipes
diretivas são constituídas por docentes
que, por apresentarem capacidade de
liderança, em algum momento, aceitaram o desafio de gerir uma escola.
Mas, em muitos casos, eles não foram
capacitados para isso”, explica o secretário, ainda enfatizando a importância
de o município auxiliar essas equipes
para que elas desempenhem bem suas
atividades.
A valorização dos professores também
faz parte da pauta da Secretaria, que,
atualmente, tem investido na formação
continuada dos docentes. “Essa formação precisa mexer com a escola e tirá-la
de sua área de conforto, de modo que ela
comece a debater sobre seus desafios e
sobre as formas de superá-los”, afirma
Bitencourt.

Focada no desenvolvimento
das equipes diretivas,
dos professores e dos alunos,
Secretaria de Educação
implementa diversas iniciativas
em São Leopoldo/RS

REVISTA LINHA DIRETA

“Q

Fotos: Nilson Winter

Equipe
Linha Direta

uando assumimos o município, analisamos a situação da Rede de Educação,
respeitamos tudo aquilo
que já havia de positivo e definimos os
próximos passos a serem dados”. O breve
relato para explicar o ponto de partida
da atual gestão à frente da Secretaria
de Educação de São Leopoldo/RS é do
secretário de Educação, Luís Arthur de
Bitencourt.

Dentre as ações de capacitação está a
utilização da plataforma digital Polo
dos Saberes. Composta por quatro
áreas (empreendedorismo, comunicação, relações socioemocionais e
qualidade de vida), nela, as escolas
escolhem a que mais se enquadra em

Formado em Ciências Contábeis, Bitencourt, que anteriormente à função de
secretário ocupou o cargo de diretor
administrativo-financeiro da Secretaria Municipal de Educação, conta que, a
partir das análises, uma série de ações
foi adotada, visando à melhoria da educação. Dentre as iniciativas estava a
capacitação das equipes diretivas.
Hoje, a formação é oferecida pela Secretaria por meio da parceria com o Ser-

Luís Arthur de Bitencourt,
secretário de Educação de
São Leopoldo/RS

seu perfil para que, a partir disso, os
professores realizem trabalhos voltados à temática e compartilhem suas
experiências. “Para fazer sua escolha, a
escola deve se basear em sua realidade
e em seu Projeto Político-Pedagógico”,
explica o secretário, que ainda aponta
como um dos ganhos dessa ação a utilização do PPP. “É papel da Secretaria,
como mantenedora, propor iniciativas
que auxiliem a equipe diretiva e toda a
escola a transformar seu Projeto Político-Pedagógico em um organismo
vivo”, completa.
Além disso, a Secretaria, em parceria
com a Universidade Luterana do Brasil,
investe no programa Matematicação,
que trata de metodologias inovadoras
para o ensino de matemática e tem
como público-alvo os supervisores
escolares e professores.

PROGRAMAS MUNICIPAIS
Já dentre os programas executados
pela Secretaria para os educandos
estão o MenteInovadora, o São Léo em
Cine e o LeiturAção. Desenvolvido em
parceria com a empresa Mind Lab, o
Programa MenteInovadora, segundo
o secretário, “tem grande fundamentação teórica, que envolve a aprendizagem da matemática e do raciocínio
lógico e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, sendo capaz
de transformar a realidade dos alunos”.

Além de todas essas iniciativas, a Secretaria realiza anualmente a Mostra de
Tecnologia e Inovação com Ciências
(Motic), que tem como objetivo a utilização da pesquisa científica. “Queremos
preparar nossos alunos para o futuro
acadêmico e para uma possível carreira
como pesquisadores, além de fomentar
o comportamento de um cidadão reflexivo”, afirma Bitencourt. A terceira edição da Motic aconteceu entre os dias 28
de setembro e 1º de outubro, contando
com a participação de mais de vinte
escolas e noventa projetos.

PRÓXIMOS PASSOS
Em São Leopoldo, quase 3 mil crianças
da Educação Infantil são atendidas por
meio de 42 escolas privadas mediante
o pagamento das vagas pela Prefeitura.
Um dos grandes desafios da Secretaria
será atender a esses alunos, já a partir
do próximo ano, em escolas próprias
da Rede. “Todas as questões necessárias para esse atendimento serão cumpridas”, garante Bitencourt. Além disso,
segundo ele, por meio de estudos, foi
identificado que, em muitos casos, o
aluno da EJA é oriundo do Ensino Fundamental. Portanto, a Secretaria está
preparando ações que visam a auxiliar
a formação desses educandos ainda
nesse nível de ensino. Para o secretário, com esse suporte, os alunos irão
completar os estudos na idade certa. 
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O São Léo em Cine consiste no desenvolvimento de projetos de curta-metragem pelas escolas para exibição no
cinema da cidade. Já o LeiturAção, trata-se da aquisição de livros para serem
trabalhados em sala de aula, de acordo
com a faixa etária e a realidade dos estudantes. O autor da obra também vai até
a escola conversar com os educandos.
Segundo o secretário, a ação, que já
existia no município, foi ampliada pela
atual gestão para a Educação Infantil e
a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Cada escola municipal conta também
com uma Sala da Diversidade, onde são
abordadas temáticas relacionadas às
questões humanas da contemporaneidade e ao respeito à diversidade.

Anualmente, a Secretaria de Educação de São
Leopoldo/RS realiza a Mostra de Tecnologia e
Inovação com Ciências (Motic)

