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Secretaria de Educação do
Recife vê na gestão eficaz
o modo de impulsionar
a melhoria de seus
indicadores educacionais
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Em Recife, alunos da Rede Municipal
de Educação participam de diversos
programas

uando assumiu a função de secretário de Educação, Jorge Vieira se
deparou com grandes desafios a
serem superados em benefício da
qualidade do ensino do Recife/PE. Além da
melhoria substancial do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a cidade
tem como grandes objetivos a melhoria da
formação de professores, da infraestrutura
das escolas e a organização e monitoramento de informações precisas e relevantes,
que possam contribuir para o planejamento
de ações que favoreçam o processo de
ensino-aprendizagem.
Para alcançar essas metas, a Secretaria de
Educação do Recife tem apostado na gestão de sua Rede, bem como no incentivo à
gestão escolar eficaz e à formação de docentes voltada para o trabalho em sala de aula.
“Esses três itens são fatores fundamentais
para que Recife, assim como todo o País, dê
um salto qualitativo em educação”, afirma
Jorge Vieira, que é mestre em Administração pela Cranfield School of Management
(Inglaterra), auditor do Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco e possui vinte
anos de experiência como professor e também em formação de docente.
Com o foco nesse ideal, uma das ações
da Secretaria tem sido a realização de um
grande e constante trabalho de coleta, organização e monitoramento de dados educacionais importantes. Além disso, uma
cultura voltada para os resultados e a meritocracia começou a ser instaurada em toda a
Rede Municipal de Educação. “Precisávamos
estimular as pessoas para que elas começassem a ver as metas da educação como um
norte a realmente ser atingido”, conta Vieira.
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geraremos um ciclo de melhorias tanto para os diretores e professores, que estarão cientes da situação de
seus alunos e de suas instituições, quanto para a própria Secretaria, uma vez que esses dados nos ajudarão
a cumprir a nossa obrigação, que é apoiar as escolas
no que for necessário”, afirma Vieira.

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
Para o secretário, “a educação é o investimento mais
importante que uma cidade, estado ou país pode fazer
para garantir a igualdade de oportunidades”. Foi com
essa consciência que, segundo Vieira, a Prefeitura
do Recife, somente nos anos de 2013 e 2014, investiu
mais de R$ 130 milhões na educação, um valor superior à soma de todos os recursos direcionados para a
área nos doze anos anteriores.
Jorge Vieira, secretário de Educação
do Recife/PE

INICIATIVAS
O ano de 2015 tem sido importante para a
educação no Recife. A Secretaria lançou
iniciativas tais como a Política de Ensino da
Rede Municipal, que traz o currículo unificado por ano para as escolas, e o diário de
classe online, que traz mais praticidade ao
docente. Para viabilizar o uso do diário,
cada sala de aula da Rede foi equipada com
notebook e modem 4 G, que serve como
um recurso a mais para o caso de o wi-fi da
escola, por algum motivo, não funcionar.
Além disso, uma nova remessa de tablets,
já com o conteúdo pedagógico, também foi
distribuída a alunos do Ensino Fundamental
II que ainda não haviam sido contemplados
com a iniciativa, que acontece desde 2013.
Até o momento, já foram entregues 20 mil
tablets aos alunos.

O ensino inclusivo também faz parte das ações da
Secretaria. Nesse cenário, destaca-se a primeira sala
hospitalar de Pernambuco, instalada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, para crianças que estão em
tratamento de câncer. A medida evita que elas percam o ano escolar. “Os médicos dizem que a sala tem
ajudado até mesmo no tratamento dessas crianças.
Elas ficam mais animadas e motivadas”, conta Vieira.
Além disso, Recife conta com salas bilíngues, em
que crianças com deficiência auditiva têm aulas das
várias matérias na linguagem de Libras, e com transporte inclusivo, feito por onze ônibus adaptados com
elevador e lugar para cadeira de rodas.
Essas iniciativas têm contribuído para a melhoria
dos estudantes, fato que, para Vieira, demonstra que,
se forem dadas aos alunos as condições necessárias,
eles irão progredir cada vez mais. “Temos feito um
grande investimento em educação. E ainda há muito
a fazer. Estamos trabalhando incessantemente para
alcançar a constante melhoria do nosso ensino”, conclui o secretário. 
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Paralelamente a todo esse trabalho, a
Secretaria está iniciando, nos anos finais
do Ensino Fundamental, nível em que os
índices de aprendizagem geralmente são
menores, a adoção de ações que visam ao
cumprimento da implantação do Pacto pela
Educação do Recife, que se baseia na definição, medição e monitoramento de vários
indicadores das escolas. “Iremos acompanhar todas as escolas do Ensino Fundamental II e monitorar vários indicadores”, conta
o secretário de Educação. Os dados servirão
como elementos para que a Secretaria trace
o retrato de cada escola da Rede. “Com isso,

Hoje, os educandos da Rede Municipal participam de
diversos programas, tais como o Programa MenteInovadora, implantado em parceria com a empresa Mind
Lab, que visa ao incentivo do raciocínio lógico, bem
como os de robótica, desenvolvido em parceria com a
empresa Lego, e o de letramento, que tem como foco a
alfabetização até os 6 anos de idade. “Com apenas um
ano e meio de implantado, o Programa Robótica na
Escola já produziu resultados impressionantes: uma
equipe de estudantes da Escola Municipal Rodolfo
Aureliano venceu a Olimpíada Brasileira de Robótica,
na categoria Ensino Fundamental, concorrendo com
escolas públicas e privadas de todo o Brasil”, conta o
secretário.

