GESTÃO PÚBLICA

FORTALECENDO
A EDUCAÇÃO
Conhecida como a
“Cidade do Sol”, o
município de Natal/RN
vem realizando uma
série de ações em
favor do crescimento
da educação pública
municipal
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N

os últimos três anos, o município de Natal/RN passou por
uma profunda reorganização
na Rede Municipal de Educação.
A prefeitura da cidade, por meio de sua
Secretaria Municipal de Educação, investiu na reforma e construção de novas
unidades escolares, na aquisição e distribuição do fardamento para mais de 50 mil
alunos e em ações que visam a melhorias
na carreira docente. Agora, a Secretaria de
Educação vem desenvolvendo um estruturado plano de incentivo à leitura.
Até o momento, foi investido mais de
R$ 1,1 milhão para equipar os 72 Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs)
e as 72 escolas de Ensino Fundamental
em atividade na cidade. Além disso, foi
feita a distribuição de 32 mil livros de
literatura e a aquisição de mais 891 obras
dos mais variados títulos para suprir as
necessidades do Setor de Articulação
Escola e Comunidade e do Setor de Ações
e Projetos do Ensino Fundamental.
Secretária de Educação de Natal, a professora Justina Iva de Araújo Silva, que
também é especialista em Gestão Pública
e mestra em Educação, comemora o

sucesso das ações e dos programas de
incentivo à leitura. “O retorno dos professores e dos estudantes tem sido muito
positivo”, diz.
Algumas iniciativas do plano contam
com a parceria de instituições privadas
e organizações não governamentais.
Esse é o caso do projeto Paralapracá, que
envolve docentes, funcionários, pais e
alunos da Educação Infantil, e do Prazer
em Ler, que tem como objetivo formar
leitores e aperfeiçoar as políticas públicas que tenham essa destinação. Ambos
são concebidos pelo Instituto C&A.
Quem também é parceiro da Secretaria
de Educação é o Instituto Ayrton Senna,
por meio de projetos condizentes com
as propostas do Plano Nacional de Educação (PNE). “O programa Se Liga, por
exemplo, ajuda a combater o analfabetismo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, corrigindo o fluxo escolar, fato
que, dentre outros benefícios, contribui
para a diminuição da evasão”, explica
Justina Iva. Em 2015, dos 1.197 alunos
atendidos no programa, 85% foram totalmente alfabetizados.
Outra ferramenta utilizada na Rede
Municipal de Educação é o instrumento
pedagógico Programa MenteInovadora,
adquirido pelo município de Natal e que
já está presente em 10 unidades da Rede.
No primeiro ano do Programa, a Secretaria investiu mais de R$ 740 mil e atendeu
mais de três mil alunos e 60 professores.
Em 2015, o investimento foi de R$ 880 mil
para beneficiar 4.444 alunos e 83 professores. O MenteInovadora tem como principal objetivo o desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais, sociais e
éticas dos estudantes e da mediação da
aprendizagem dos docentes.
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GESTÃO ESCOLAR E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Fortalecer as unidades de ensino com
ações que favoreçam o exercício da cidadania é um dos objetivos da Secretaria
de Educação. Um trabalho que engloba
também a gestão escolar.

A valorização do profissional do magistério é outro ponto. “A atual gestão implementou uma lei municipal que garante
a correção do salário de docentes com
o mesmo índice do piso nacional. Com
isso, a remuneração foi corrigida em
49,7% nos últimos três anos”, comemora
a secretária.
Outra ação desempenhada pela Secretaria, e já encaminhada ao Poder Executivo para providências, é a proposta de
alteração da legislação municipal para
padronizar e aproximar os benefícios
e direitos das carreiras de professor e
educador infantil, além da extinção das
gratificações por título e transformação
em níveis de carreira (graduação, especialização, mestrado e doutorado).

RESULTADOS
Avanços importantes foram alcançados
por meio do trabalho realizado na Rede
Municipal de Natal. Dentre as conquistas, está o Prêmio Gestão Escolar 2015,
em âmbito estadual, concedido à Escola
Municipal Professor Antônio Campos,
que atingiu a marca de 6,2 no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), o maior entre as escolas públicas
do Rio Grande do Norte.
Outra premiação importante foi a conquistada pela professora de geografia
Ana Beatriz Câmara Maciel, da Escola
Municipal Professora Terezinha Paulino,
classificada em 1º lugar na categoria do
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em
âmbito estadual, no Prêmio Professores
do Brasil. O projeto inscrito na premiação foi a Revista Geográfica TP, uma alusão ao nome da escola.
“Nossa educação municipal avançou
muito. E esse tipo de premiação é um
importante reconhecimento de que existe
o novo acontecendo em nossa Rede”, conclui Justina Iva. 
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Cientes disso, a Secretaria estabeleceu
uma mesa permanente de negociação
com o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do Rio Grande do
Norte (Sinte/RN) e investiu na formação
de todos os gestores da Rede e em um
encontro mensal com eles. Além disso,
foi implementada, por parte do Poder
Executivo Municipal, a Lei Complemen-

Manoel Barbosa
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tar n. 147/2015, que trata da democratização da gestão escolar na Rede Municipal,
ampliando o processo de eleição para
gestões dos CMEIs e estabelecendo a formação da equipe com um gestor pedagógico e um administrativo-financeiro.

