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Ensino
significativo
Valorização de docentes e ações
que incentivam o aprendizado
dos educandos são prioridades
da Secretaria de Educação de
João Pessoa/PB
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ara a secretária de Educação de João Pessoa/PB,
Edilma Ferreira da Costa, a educação deve ser
desenvolvida com responsabilidade e precisa receber investimentos que favoreçam sua qualidade. No
entanto, para se tornar ainda mais significativa, ela deve vir
acompanhada de um espírito humanitário e de um olhar
atento às necessidades de cada elemento que compõe a
comunidade escolar, envolvendo, assim, tanto os trabalhadores da educação quanto os alunos e suas famílias.
À frente da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, Edilma, que é pedagoga e especialista em Psicopedagogia, tem mais de quinze anos de experiência em Educação Infantil, tendo atuado como professora e diretora
de creche. Em 2013, ela foi nomeada secretária adjunta da
Secretaria de Educação de João Pessoa, assumindo a pasta
integralmente em dezembro de 2014.
A secretária de Educação conta que, hoje, o grande desafio da atual gestão é “garantir uma educação de qualidade,
transformando o ambiente escolar em um espaço mais

atrativo, em que os profissionais
envolvidos sintam-se estimulados
em seu papel de educador e em que
o ensino e o aprendizado tenham
mais significado para os discentes”.
Para isso, segundo Edilma, é preciso
fomentar iniciativas que valorizem o
docente, bem como ações capazes de
estimular o aprendizado dos educandos e o envolvimento da comunidade
escolar, no intuito de valorizar o protagonismo juvenil.

No que diz respeito à valorização do
magistério, a Secretaria de Educação
de João Pessoa oferece formação continuada a todos os docentes de sua
Rede Municipal. A secretária explica
que “a formação para os professores
de matemática acontece por meio de
parceria desenvolvida com a empresa
Mind Lab. Já a formação continuada
dos professores de inglês é realizada
através de convênio com o consulado
americano. Para os demais docentes,
a formação é oferecida por meio de
empresa especializada para esse fim”.
Ainda com a constante preocupação de
investir cada vez mais na qualidade do
ensino e reconhecer seus profissionais,
a atual gestão já investiu mais de 10
milhões em bonificações aos profissionais que trabalham em suas unidades
escolares e, em 2015, convocou 1.300
profissionais concursados para fazer
parte da Rede Municipal de Educação.
Nesse contexto, João Pessoa ainda se
destaca por oferecer a seus professores
o quarto maior salário do País.

e aguçando, dessa forma, suas habilidades e competências para o sucesso
em sua vida escolar e como cidadão”,
afirma Edilma.
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A Secretaria de Educação também
vem inserindo a robótica pedagógica
em todas as escolas de sua Rede. A
secretária de Educação explica que “a
iniciativa se deu a partir do entendimento de que a robótica pedagógica
é uma ferramenta importante para o
aprendizado dos discentes”.
Hoje, o município de João Pessoa vem
realizando grandes investimentos na
educação. Isso pode ser percebido
através da construção de novos espaços de ensino-aprendizagem, bem como das melhorias das estruturas nas
unidades de ensino já existentes. A
acessibilidade de alunos com deficiência também é uma das preocupações da Secretaria. Além disso, as
salas de aula estão sendo climatizadas,
e câmeras de monitoramento estão
sendo colocadas em áreas de maior
circulação. “A educação é realmente
uma prioridade em nosso governo”,
garante a secretária. 
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Outro ponto prioritário para a Secretaria de Educação é a política de Educação Infantil. Por isso, a atual gestão
tem investido na ampliação do acesso
de alunos a esse nível de ensino e na
educação em tempo integral. “Buscamos garantir à criança o ingresso
logo cedo à sala de aula, incentivando
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