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A FAVOR DA
APRENDIZAGEM
Secretaria de Educação investe
em projetos, capacitação docente
e aproximação com sindicatos e
conselhos para propiciar a melhoria
do aprendizado em Caruaru

E

m Caruaru, município pernambucano com quase 350 mil habitantes, cerca de 40 mil estudantes
fazem parte da Rede Municipal
de Educação, que engloba a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental I e II e a
Educação de Jovens e Adultos (EJA). São
educandos de várias faixas etárias, muitos oriundos da zona rural, que frequentam as escolas nos períodos da manhã,
tarde e noite. Para atender a esse público
tão diverso, a Secretaria de Educação,
Esportes, Juventude, Ciência e Tecnologia tem investido em uma gama de ações
capaz de despertar o interesse pelos estudos no novo aluno do século XXI.
À frente da pasta desde março de 2015, a
secretária Graça Rosal, que anteriormente
já havia assumido a Secretaria de Educação em Brejo da Madre de Deus/PE, destaca que, nos dias atuais, é preciso romper com o antigo modelo de ensino, que
se baseava apenas no aluno, no professor
e no quadro negro. “É preciso propiciar
outras formas de aprendizagem e buscar
outras maneiras de despertar o interesse
dos alunos, de forma que o conteúdo visto
em sala de aula agregue valor e contribua
para que eles adquiram uma nova forma
de raciocinar e enxergar o mundo de um
ângulo futurista”, diz a secretária.
Graça ainda afirma que “contamos com
total apoio do prefeito do município,
José Queiroz de Lima, que tem feito um

trabalho na Rede visando a uma melhoria
no Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) por meio de ações estruturadoras, que desenvolvem a capacidade intelectiva
do aluno e o preparam para um futuro profissional promissor”.

INVESTIMENTOS
Para tornar tudo isso possível, quando assumiu o cargo de secretária, Graça, ao se deparar
com um grande distanciamento entre a Secretaria e os sindicatos e conselhos escolares, e
considerando os órgãos como importantes
parceiros para o estabelecimento de uma
educação de excelência, começou a realizar
um esforço de aproximação. Exitosamente,
hoje, a Secretaria, os sindicatos e os conselhos
estabeleceram um bom diálogo, fato que vem
contribuindo para um trabalho harmonioso a
favor da educação.
Além disso, atualmente, a Secretaria está
investindo na capacitação de docentes e
merendeiros, bem como na constante melhoria dos recursos didáticos e da infraestrutura
das escolas. Segundo a secretária, a medida é
importante porque “já está comprovado que
existem vários fatores que facilitam o aprendizado, tais como uma merenda de qualidade,
a garantia de um bom transporte escolar e a
entrega de um material didático adequado
para o aluno”. Graça ainda destaca que “investir na formação dos professores é um passo
importante para que eles se sintam valorizados no que se refere ao quesito profissional”.

PROJETOS
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Para envolver os alunos e despertar seu
interesse pelos estudos, a Secretaria tem
desenvolvido projetos tais como o Sistema Educacional Escola Família, que
visa a propiciar maior interação entre
as famílias dos estudantes e as escolas
municipais de Caruaru. Outra ação é
o Magia de Ler, que consiste em forte
mobilização para incentivar o hábito da
leitura. Graça diz que o objetivo dessa
proposta é “permitir que crianças, jovens
e adultos tenham maior contato com a
leitura e se aperfeiçoem um pouco mais
nesse universo”.
A dedicação à matemática também é
estimulada por meio do Programa MenteInovadora, que está sendo desenvolvido há cerca de dois anos em escolas do
município. Além de favorecer o aprendizado da matemática e do raciocínio
lógico, o Programa favorece a aprendizagem de habilidades e competências
para a vida, como o trabalho em equipe,
por exemplo.
A formação cidadã também é um dos
focos da Secretaria de Educação de
Caruaru, que tem pautado o ensino
sobre direitos humanos como um ponto
importante a ser abordado em sala de
aula. A secretária de Educação ainda destaca que há outros projetos em desenvolvimento, tais como os que visam ao
ensino de formas de combate às drogas
e à educação no trânsito.

DEPARTAMENTO DE
NEUROPSICOLOGIA

CONSTRUINDO O AMANHÃ
A assiduidade, a persistência e todo o trabalho
realizado pela Prefeitura de Caruaru através
da Secretaria de Educação visam ao desenvolvimento profissional e humano dos alunos
atendidos pela Rede Municipal de Educação. Graça destaca que “as crianças que hoje
frequentam as escolas de nossa Rede são os
futuros cidadãos de Caruaru”, e conclui: “Nós
nos comprometemos com a educação porque
acreditamos que ela pode transformar as pessoas, e é exatamente transformando pessoas
que iremos criar um mundo melhor”. 
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Em todo esse contexto, uma das grandes
iniciativas da Secretaria de Educação
de Caruaru é o Departamento de Neuropsicologia, que oferece atendimento
especializado a alunos que apresentam
dificuldades na aprendizagem. “No
Departamento, é realizado o atendimento a alunos com déficit de atenção,
autismo, entre outros diagnósticos que
acabam gerando dificuldades no aprendizado”, explica Graça.

Graça Rosal, secretária de Educação
de Caruaru/PE

