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C

onsiderada pelo Instituto Ayrton
Senna e pela Fundação Banco do
Brasil como cidade Modelo em
Educação e pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Uni
cef) como
Cidade Amiga da Criança, o município
de Marília/SP é, hoje, um importante polo
estudantil. A excelência da educação oferecida na cidade pode ser constatada, por
exemplo, pela proficiência dos alunos da
Rede Municipal de Educação, que garantiram a Marília um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 6,5 nos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
Mesmo com os indicadores positivos, a
Secretaria da Educação do município não
se acomodou e vem trabalhando para alavancar ainda mais a qualidade da educação de sua Rede. “Temos um Ideb alto, mas
uma das nossas grandes metas é elevar
ainda mais esse Índice”, afirma a secretária da Educação de Marília, Profa. Maria de
Fátima Leiva Gatti.
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AVANÇOS
Maria de Fátima, formada em Psicologia
e Pedagogia, que também foi professora e
diretora escolar, conta que, nos últimos três
anos, a Rede de Educação de Marília tem
passado por transformações muito significativas. Hoje, cerca de 18 mil alunos são
atendidos por meio de 52 escolas municipais, sendo dezenove delas de Ensino

Fundamental, que atendem a crianças do
1º ao 5º anos, e 33 de Educação Infantil. Já
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que
acontece na modalidade presencial e no
período noturno, possui aproximadamente
duzentos alunos, sendo a ampliação desse
atendimento uma das metas da Secretaria.
Para garantir espaços mais confortáveis e
favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem, uma das iniciativas que está sendo
adotada pela Prefeitura Municipal de Marília
é a reforma e ampliação de quarenta unidades escolares. Além disso, hoje, a merenda
escolar é acompanhada por nutricionistas,
o que garante uma alimentação balanceada
aos estudantes, que ainda recebem uniformes de verão e inverno e kit escolar.
A Rede Municipal de Educação já atende a
100% da demanda de crianças entre 4 e 5
anos de idade em suas escolas de Educação
Infantil, antecipando dessa forma a meta
estabelecida no Plano Nacional de Educação.
Já no que diz respeito às crianças de 0 a 3
anos, 90% delas estão matriculadas em creches do município. Para atender a 100% dessa
demanda, duas novas creches foram construídas e mais quatro estão em construção. A
Profa. Maria de Fátima afirma que “a inserção
de todas as crianças de até 3 anos em creches
do município é compromisso assumido pelo
prefeito Vinicius Camarinha em seu plano
de trabalho para a gestão 2013/2016”.
Já entre os avanços direcionados aos alunos
do Ensino Fundamental estão as escolas de
tempo integral, a melhoria dos laboratórios
de informática e a inserção do Programa
MenteInovadora em escolas do município.
Desenvolvido em parceria com a Mind Lab,
o Programa visa ao desenvolvimento de
habilidades para a vida. Ainda ganham destaque as aulas de inglês e as de reforço, que
acontecem no contraturno escolar.

A Secretaria ainda tem investido na formação continuada dos professores de sua Rede,
bem como na de seus diretores escolares. “A
formação continuada de nossos docentes e
gestores ocorre por meio de parcerias com
as universidades”, conta a secretária.

CEMAEE

Apoteose da festa
de formatura do
Infantil II

Um dos grandes avanços e inovações da
Secretaria foi a criação do Centro-Escola
Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemaee), que oferece
atendimento especializado a alunos que
apresentam atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor, transtornos globais de
desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem e altas habilidades. A secretária
explica que “ainda contamos com a presença de professores de atendimento educacional especializado, que atuam diretamente nas escolas. E temos em nossa
Rede os cuidadores, profissionais que dão
suporte às crianças com necessidades,
auxiliando-as na locomoção e na alimentação, entre outros”.

Profa. Maria de
Fátima sendo
homenageada
pelos alunos da
Rede Municipal

CENTRAL DE VAGAS
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No que diz respeito ao ingresso dos estudantes nas escolas municipais, para gerar
mais transparência no processo de acesso
às vagas, a Secretaria criou o projeto Central de Vagas, em que a seleção das crianças ocorre por meio de critérios tais como
endereço residencial, renda per capita, bolsa
família, entre outros. “Essa medida, além
de evitar longas filas de pais que desejam
matricular seus filhos, torna mais democrático o ingresso da criança em nossas escolas”, afirma a Profa. Maria de Fátima.

Prefeito Vinicius
Camarinha,
paraninfo dos
alunos do Infantil II,
fazendo a entrega
dos diplomas

FORMATURA

A partir do ano de 2004, a Secretaria Municipal da Educação implantou o Sistema
de Avaliação do Rendimento Escolar de
Marília. Essa avaliação externa é realizada
anual
mente para os alunos dos 4º e 5º
anos do Ensino Fundamental, com a finalidade de obter informações sobre as questões pedagógicas e, a partir delas, investir
em ações de capacitação de professores,
visando à melhoria da qualidade de ensino
da Rede Municipal.

Para celebrar o final do ano letivo e a passagem
dos alunos da Pré-Escola para o Ensino Fundamental, uma das tradições, em Marília, são
as formaturas das escolas municipais de Educação Infantil. “Esses educandos viveram esse
momento mágico, que é a infância, em nossas
escolas. Então, ao final do ano, celebramos essa
passagem da Pré-Escola para o Ensino Fundamental”, ressalta a secretária. Neste ano, 2.400
alunos formaram-se, em três grandiosos eventos,
que reuniram mais de 4 mil pessoas cada um. 
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