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D

irigentes de ensino de 20 municípios paulistas foram a
Araras/SP para participar da II Mostra de Educação Integral. O evento aconteceu no dia 13 de novembro, no Centro
Cultural Leny de Oliveira Zurita, onde secretários, diretores e coordenadores tiraram dúvidas sobre programas que atendem
a crianças em horário inverso ao escolar.

REVISTA LINHA DIRETA

Em Araras, eles conheceram atividades desenvolvidas em 16 escolas municipais, nas oficinas dos programas de educação integral,
no período inverso ao das aulas regulares. Atualmente, mais de
3.700 alunos de escolas de ensino fundamental são beneficiados
pelos programas, fora os do ensino infantil atendidos em período
integral. Depois de uma primeira parte focada em apresentações de
estudantes, com números de canto e dança, duas modalidades das
oficinas da educação integral, os profissionais participaram de um
grupo de estudos para solucionar dúvidas sobre diversos aspectos
que envolvem esses projetos.
Para Valdemir dos Santos, coordenador municipal e orientador técnico da Educação Integral de Araras, o objetivo da Mostra é mesmo
a troca de experiências. “Andamos no mesmo caminho e, assim,
alcançamos uma educação com mais qualidade. Não temos que
preparar nossos alunos para alcançar metas, como Ideb, mas prepará-los para a vida, para conquistar uma sociedade mais justa com
cidadãos conscientes”, disse.
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Em sua fala aos visitantes, a secretária municipal de Educação de
Araras, Elizabeth de Carvalho Cilindri, disse que, com os projetos
de educação integral, a rede municipal de ensino vem conseguindo
transformar as escolas em espaços atrativos e agradáveis aos alunos. “É um acolhimento a essas crianças, que antes ficavam em casa
ou em praças e ruas, vulneráveis a todo tipo de problema, inclusive
ao uso de drogas”, afirmou.
Já o prefeito da cidade, Nelson Dimas Brambilla, ressaltou que, além de
agregar mais conhecimento aos alunos, os projetos que os atendem no
horário inverso ao escolar ampliam os horizontes deles. “Somos um dos
poucos países na América Latina que ainda não consolidou o ensino em
tempo integral para nossas crianças. É uma realidade mundial a criança
chegar pela manhã à escola e só sair à tarde, recebendo atendimento
de qualidade. Em Araras, nós estamos tornando isso uma realidade que
possibilita a construção de um ser humano melhor, colocando nossas
crianças em contato com o conhecimento, as artes, o esporte, para que
sejam adultos com mais perspectivas na vida”, afirmou. 
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