GESTÃO PÚBLICA

CRESCIMENTO
QUE VEM DO
PASSADO
Continuidade das políticas
públicas ajuda a melhorar a
educação em Florianópolis/SC
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H

á muitos desafios na educação brasileira e, na Secretaria
Municipal de Educação de Florianópolis/SC, o cenário não é
diferente. Entre as mudanças necessárias está o aperfeiçoamento e qualificação da aprendizagem do Ensino Fundamental, currículo adequado à educação
contemporânea e a expansão da rede
física para atender, com qualidade, as
crianças da Educação Infantil que estão
fora da escola.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que está permitindo à prefeitura executar o Projeto de Expansão e
Aperfeiçoamento da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental em Florianópolis. Todos os recursos do Projeto, cerca de
118 milhões de dólares, serão investidos,
até a metade de 2019, em infraestrutura,
com a construção, reforma e ampliação
de escolas, e em projetos pedagógicos
para qualificar e atualizar a educação
com metodologias inovadoras.

Para suprir as necessidades do município,
a Secretaria conta com a gestão do professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz. Embora
formado em Direito, com especialização
na mesma área e em programas e projetos
educacionais, o secretário passou grande
parte da vida profissional voltado para a
gestão educacional, atuando na Secretaria de Educação Superior do Ministério da
Educação (MEC), no Conselho Estadual de
Educação de Santa Catarina e na diligência de diversas organizações universitárias internacionais. “Acredito que a educação é capaz de transformar nosso País.
Essa é uma das razões para eu continuar,
com entusiasmo, lutando pela sua melhoria”, afirma Rodolfo Luz.

São inúmeros os projetos e ações realizados pela Secretaria. Alguns são iniciativas das próprias escolas, e outros,
institucionais, como é o caso do Projeto
de Avaliação da Qualidade e Elaboração
do Sistema de Monitoramento da Educação Infantil, que teve início em 2015 e
será encerrado em 2019.

A luta ressaltada pelo secretário tem dado
certo graças a um financiamento do

A Tecnologia Educacional é um projeto
que tem se destacado na Rede, principalmente com o apoio dado ao Núcleo
de Tecnologia Educacional, com aquisição de equipamentos para todas as
salas informatizadas, que estão sendo
interligadas com fibra óptica de 100
mega de velocidade. A Secretaria também firmou parceria com o Google para
melhorar o processo de informatização
de todas as escolas municipais.

A educação especial em Florianópolis
é referência no Brasil. A Secretaria,
por meio do Ensino Fundamental e
da Educação Infantil, oferece atendimento educacional especializado aos
alunos que possuem alguma necessidade especial, através de formação
continuada, assessoramento, produção de material adaptado, contratação de profissionais especializados
e convênio com institutos e associações de educação especial.
Mas as ações não ficam restritas ao
ambiente escolar. O projeto Floripa
Letrada – A Palavra em Movimento
já disponibilizou gratuitamente para
a comunidade da grande Florianópolis mais de um milhão de livros,
distribuídos em estantes instaladas
nos terminais de transporte público
da cidade. “É, sem dúvida, o maior
movimento de incentivo à leitura que
temos no estado de Santa Catarina e
talvez no Brasil”, diz o secretário. Os
livros e as revistas disponíveis são
frutos de doações de empresas, associações, universidades e também de
particulares.

Rodolfo Joaquim Pinto da
Luz, secretário de Educação
de Florianópolis/SC

Plano Nacional de Educação (PNE).
“Os dirigentes precisam compreender que, ao assumirem os mandatos,
devem inovar nos métodos, mas não
descontinuar as políticas, principalmente as educacionais”, ressalta o
secretário Rodolfo Luz.

MUITO MAIS ESTÁ POR VIR
A Secretaria trabalha com algumas
metas que levam a qualificar, cada vez
mais, a aprendizagem. Uma delas é a
implantação da educação integral em
1/3 das escolas de Ensino Fundamental ainda em 2016, trazendo projetos
com metodologias inovadoras e apoio
de tecnologia nas áreas de português,
matemática, ciências e inglês.
Valorizar o profissional que está em
sala de aula é outro ponto fundamental, propiciando participação de
docentes em congressos e seminários e aquisição de material e jogos
didáticos criados por empresas como
a Lego, Mind Lab, Atto Educacional
e outras, oportunizando a utilização
de novas metodologias educacionais.
A divulgação das experiências exitosas e o processo autoral do professor
estão também entre as metas a serem
alcançadas pela Secretaria. 
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Os avanços alcançados na atual gestão devem-se ao trabalho de equipe,
à continuidade do planejamento e
da execução durante mais de uma
década. O financiamento concedido
pelo BID, por exemplo, foi uma iniciativa de gestões passadas e que pôde
ser concretizado somente agora, permitindo à prefeitura atender 100% das
crianças na Pré-Escola e 75% na creche até 2018, metas muito acima do

Divulgação

Outra ferramenta utilizada pela
Secretaria é a Prova Floripa, um instrumento de avaliação interna que
realiza, semestralmente, a aplicação de provas nas diferentes áreas
do conhecimento curricular, com
vistas a acompanhar o processo de
ensino-aprendizagem dos estudantes, e subsidia a gestão e as intervenções necessárias para a melhoria do
ensino. O projeto teve início em 2007
e hoje serve como diagnóstico para
as ações pedagógicas da Rede.

