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PARCERIAS
QUE GERAM
CRESCIMENTO
Secretaria de Taboão da Serra investe
em parcerias para viabilizar educação
de qualidade
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“A

presentar aos estudantes propostas de aprendizagem diferenciadas, em ambiente virtual e desafiador, é aliar todas
as condições necessárias para a educação
de qualidade que almejamos para nossas crianças”. A afirmativa é do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia
de Taboão da Serra/SP, professor João
Medeiros, ao avaliar a parceria gratuita
feita com a Khan Academy e a Fundação
Lemann para o ensino de matemática,
por meio de uma plataforma virtual, em
algumas escolas do município.
Taboão da Serra tem bom resultado no
Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb). Na avaliação de 2013, a meta
era alcançar 5,5 pontos nos anos iniciais.
No entanto, o município conseguiu 5,9
pontos. O resultado superou inclusive
a média nacional, que foi de 5,2 pontos.
Mesmo com os resultados positivos, a
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia continua investindo na
melhoria contínua do ensino na cidade.
Exemplo disso é a parceria com a Khan
Academy, ONG que oferece, por meio de
sua plataforma virtual, um ensino personalizado, divertido e gratuito de matemática. No site, são disponibilizados videoaulas e mais de 300 mil exercícios para os
educandos. A partir de 2014, a Fundação
Lemann começou a traduzir o conteúdo
da plataforma para o português, propiciando o acesso de estudantes brasileiros
a esse material.

Para a utilização da plataforma da Khan
Academy nas escolas públicas de Taboão
da Serra, foi necessário capacitar os professores e coordenadores envolvidos no
projeto. João Medeiros conta que, em
uma primeira etapa, foram realizadas 12
horas de formação inicial para 81 profissionais. “Agora, está sendo feito o acompanhamento semanal das atividades em
sala, além de reuniões mensais para a
avaliação dos resultados e definição de
estratégias de interferência”, diz.
A proposta diferenciada de aprendizagem tem agradado os educandos. E a

A Secretaria de Educação de Taboão da Serra tem
investido em programas que visam ao fortalecimento
das competências em matemática em suas escolas
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ações transcendem os muros da escola e
chegam às famílias, que reconhecem os
resultados”, afirma o secretário.
Nessa sintonia, a Secretaria de Educação
também investe, paralelamente ao trabalho
com a Khan Academy e a Fundação Lemann,
na parceria com a empresa Mind Lab, para
a aplicação do Programa MenteIno
vadora
em escolas públicas do município. A iniciativa propicia que os estudantes, por meio de
jogos de raciocínio, desenvolvam habilidades para a vida.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Professor João Medeiros,
secretário de Educação, Ciência e
Tecnologia de Taboão da Serra/SP

melhoria é visível. O uso da plataforma
virtual em duas escolas do município
que obtiveram uma pontuação abaixo
de 5,0 no Ideb, por exemplo, contribuiu
para que elas conseguissem realizar
progressos significativos. “Os alunos,
até mesmo pelas características inerentes a essa fase do desenvolvimento, são
entusiasmados, participativos, interessados e curiosos”, conta João Medeiros, ainda ressaltando a satisfação de
observar a melhoria do desempenho
dos estudantes e o reconhecimento
dos pais acerca de todo esse esforço.
“É muito gratificante observar que as

Para o secretário de Educação de Taboão da
Serra, a realização de parcerias é uma alternativa viável, que oferece condições para que
os sistemas de educação evoluam através da
cooperação entre diferentes setores da sociedade. “A Fundação Lemann, que desenvolve o
projeto da Khan Academy em Taboão, é um
exemplo do quanto o diálogo entre instituições diferentes pode contribuir para a ampliação de saberes e experiências que, compartilhados, potencializam os resultados”, afirma.
Já sobre o Programa MenteInovadora, João
Medeiros avalia que “a parceria corrobora a
convicção de que a escolha dos parceiros, a
compatibilidade com os projetos pedagógicos das escolas e as experiências diferenciadas e compartilhadas são os fundamentos
para as relações institucionais que visam a
uma educação de qualidade, essencial para
as crianças do século XXI”.
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Para agir efetivamente e alcançar o resultado
esperado, que é viabilizar uma educação de
qualidade para todos, a Secretaria de Taboão
da Serra procurou parceiros com know-how
e experiências de sucesso. Além disso, houve
o cuidado de buscar parcerias que servissem como complemento aos projetos pedagógicos das escolas do município, fato que
acaba por enriquecer o currículo. Para João
Medeiros, parcerias como essas são capazes de contribuir significativamente para a
melhoria do ensino. De acordo com ele, a
educação de qualidade se faz com estudo,
análise de dados, planejamento, definição
de metas, estratégias e investimentos materiais e imateriais. “Educação de qualidade é
fruto de esforço e audácia. Certamente, não
se constrói uma nação sem ações efetivas
em educação”, conclui o secretário. 

