GESTÃO PÚBLICA

Resultados de
excelência
Petrolina/PE aposta em projetos
eficientes para promover a equidade
na educação
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esde 2013, a Secretaria de Educação de Petrolina/PE trabalha para alcançar importantes
metas. Primeiro, a necessidade de garantir às crianças e jovens do
Sistema Municipal de Ensino o direito
de aprender, com qualidade e na idade
certa, minimizando o grande problema nacional, a distorção idade/série, que, a cada ano, gera um custo de
milhões de reais nos investimentos
para a educação.
Outro grande desafio versa sobre a
garantia da Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE), que consiste
em universalizar, até 2016, a Educação Infantil para crianças de quatro
e cinco anos de idade. Uma meta que
exige, primordialmente, planejamento
orçamentário, na perspectiva de in
vestir na construção de novas unidades escolares e de ampliar o quadro de
profissionais da educação.
À frente da pasta está o secretário de
Educação, Heitor Leite, oficial do Exército Brasileiro com atuação em diversas escolas militares do País, entre elas

a Academia Militar das Agulhas Negras
e a Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército. Ao assumir o cargo em
Petrolina, o secretário reestruturou a
Secretaria de Educação, redimensionando os serviços de atendimento à
comunidade e redistribuindo os recursos humanos nas unidades escolares
de forma a atender às necessidades do
Sistema Municipal de Ensino. “Diante
das decisões a serem tomadas, foi
necessário adotar um planejamento
responsável e eficiente que pudesse
nortear as ações da Secretaria, com
foco nos desafios principais, a fim de
garantir uma educação de qualidade”,
afirma Heitor.
O trabalho da atual gestão é baseado
em um lema – excelência e equidade
na condução da gestão pública –, o
que significa a possibilidade de alcançar resultados com alta qualidade, primando em fazer o melhor com o menor
custo. Nesse contexto, alguns projetos
são desenvolvidos na Rede Municipal
para atender à demanda estrutural da
Secretaria. O objetivo é manter o equilíbrio nas ações, evitando, assim, a

Um dos projetos é o Prêmio Troféu Eficiência, que contempla os profissionais
das escolas com bônus de 5% a 60% dos
vencimentos, de acordo com a faixa em
que a unidade escolar se classificar. A
escola classificada em primeiro lugar
também recebe um prêmio institucional. O projeto segue a meta 19 do PNE,
que consiste na efetivação da gestão
democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho. O Prêmio aprimora as práticas
de gestão que estimulem a liderança, as
inovações no ambiente escolar e a inteligência coletiva entre os profissionais
de educação, o que implica a melhoria
da qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas públicas municipais.
A educação ambiental é outro quesito
na lista de prioridades. A Secretaria de
Educação realiza alguns projetos para
fortalecer as práticas e ações de sustentabilidade nas próprias unidades
de ensino. Os projetos contam com a
parceria do Ministério Público Federal
e de universidades da região e contribuem para a transformação humana,
social e ecológica dos alunos.

Heitor Leite, secretário de
Educação (à esquerda), ao
lado do prefeito de
Petrolina/PE, Julio Lossio

Heitor Leite em projeto
realizado no município

Nos últimos três anos de gestão, a
Secretaria de Educação de Petrolina
alcançou resultados positivos, comprovados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O
município assume posição de destaque em Pernambuco e está à frente de
22 capitais do País. Conquista dedicada ao investimento na formação dos
profissionais de educação, possibilitando-lhes qualificação profissional
stricto sensu (mestrado e doutorado) e
o avanço gradativo nos índices de alfabetização do município. “Os resultados
obtidos são consequência da prioridade da gestão municipal à pasta da
educação e de um trabalho em equipe,
no qual todos os profissionais estão
envolvidos e dando o melhor de si”,
encerra Heitor Leite. 
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A Secretaria também atua em programas educativos para núcleos específicos de atendimento. É o caso do Núcleo
Municipal de Estudo de Línguas
(Numel), que oferece intercâmbios de
língua inglesa para alunos; o Núcleo
Municipal de Estudos das Ciências
(Numec), com projetos ambientais e
curso de química para alunos do 9º
ano; e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico às Pessoas com Necessidades
Especiais (NAPPNE), que oferece cursos de Libras para a comunidade e
para profissionais de educação, com
atendimento especializado em salas de
recursos. “São muitas iniciativas que,
com uma equipe motivada, resultam
no merecido avanço da educação em
nossa Petrolina”, acrescenta o secretário de Educação.
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descontinuidade dos projetos em execução ou que foram cuidadosamente
planejados pela equipe.

