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Revista SESI
Educação
Instituição lança
publicação dedicada
a discussões sobre
educação

U

ma das formas de contribuir para elevar a qualidade educacional de uma
rede de ensino é promover debates e reflexões sobre as diversas temáticas que norteiam
a educação. Pode-se falar em
processo ensino-aprendizagem,
professor mediador/transmissor,
salas de aula sem paredes,
aprender-fazendo, inserção de
tecnologias, novas mídias, gestão, planejamento, captação,
retenção, legislação... Enfim,
não faltam argumentos para essa
discussão, e as instituições mais
bem preparadas reconhecem
essa necessidade.
Nessa direção, o Sistema SESI
de Educação está lançando a
Revista SESI Educação, com o
objetivo de ser mais um espaço
da instituição para discussões
educacionais. Segundo o gerente executivo de Educação do
SESI, Henrique Santos, a Revista

Revista Linha Direta
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será veiculada em meio digital
devido ao fato de as mídias impressas possuírem limitação de
espaço físico. “Nossa demanda
é por um ambiente em que nossos professores e nossa equipe
possam divulgar boas práticas,
ou seja, aquilo que temos feito,
de forma consistente”, explica.
A Revista SESI Educação terá
periodicidade mensal e estará
disponível no Portal Educacional
do SESI (www.sesieducacao.com.
br). “O nosso portal é um local
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cada departamento regional.
“Às vezes, boas práticas são desenvolvidas e discussões estão
acontecendo em um determinado departamento e, até pelo
tamanho e amplitude do SESI, o
outro não fica sabendo”, argumenta o gerente.
Provocar a discussão e criar um
ambiente de compartilhamento
de fazeres, de pensamentos e
até de questionamentos vai ao
encontro também dos principais programas da instituição:
a Escola SESI para o Mundo do
Trabalho e o Sistema SESI de
Educação. “Procuramos integrar as nossas ações e diminuir
as barreiras de espaço com mais
esse projeto”, explica.
O gerente executivo de Educação
do SESI frisa que a Revista SESI
Educação é dedicada à escola SESI
e que os professores serão bastante incentivados a participar. “É
uma oportunidade de gerar discussões em todos os segmentos da
educação, desde o infantil, passando pelos ensinos fundamental
e médio e de jovens e adultos.”

em que os professores encontram todas as ferramentas para
o melhor desenvolvimento de
seus conteúdos dentro de sala
de aula”, afirma Henrique, completando que, a partir deste lançamento, o docente terá, dentro
do Portal, mais uma possibilidade de discutir a educação, escrevendo, lendo e debatendo as
temáticas mais importantes para
as escolas SESI.
Todos os colaboradores da rede
de ensino terão acesso à Re-

vista ao entrar no Portal com
sua senha. Henrique Santos
enfatiza que se espera que os
professores e a equipe pedagógica das escolas participem
ativamente da elaboração da
publicação. “Artigos podem ser
encaminhados para o departamento nacional, que fará a
coleta e triagem”, explica. Ele
conta que o importante é disseminar no ambiente online tudo
aquilo que está sendo feito nas
escolas SESI pelo Brasil e tudo
o que está sendo discutido em

Apesar de a iniciativa buscar
a participação da equipe SESI
para a construção editorial coletiva, também contará com a
inserção de textos de articulistas especialistas em educação.
“Já lançamos a Revista com um
banco de dados que reúne diversos conteúdos educacionais
que irão contribuir fortemente
com a discussão proposta”, argumenta Henrique. “Queremos
uma revista robusta, que discuta a educação nos seus mais
diversos aspectos”, finaliza. 
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