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PREPARANDO
A CASA

SENAI recebe
integrantes membros
da WorldSkills em
uma semana de
ajustes finais para a
competição

U

m evento da magnitude da
WorldSkills São Paulo 2015
envolve um grande processo
de planejamento e organização
para que tudo ocorra da melhor forma
possível nos dias da competição. Na fase
que antecede o evento, que acontecerá
em agosto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), entidade
organizadora da WorldSkills no Brasil, e
a WorldSkills International, organização
mundial proprietária do evento, realizaram a Competition Preparation Week
(CPW, na sigla em inglês), que significa
Semana de Preparação da Competição.
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A ação, realizada entre os dias 31 de
janeiro e 5 de fevereiro, contou com
diversas reuniões técnicas e visitações
a locais tais como a sede da competição – o Anhembi Parque – para definir
os detalhes finais do evento. O CEO da
WorldSkills São Paulo 2015, Frederico
Lamego, explica que a Semana de Preparação da Competição “é o momento
para mostrar aos países que participarão
o que os aguarda quando chegarem ao
Brasil, no mês de agosto”.
Durante a CPW, representantes técnicos das delegações de países e regiões
membros da WorldSkills e demais profissionais envolvidos com a realização
do evento puderam se conhecer. “Ao
longo da Semana de Preparação, tivemos a oportunidade de abrir a agenda da
WorldSkills e mostrar tudo o que temos
preparado”, afirmou Lamego.

Na abertura da Semana de Preparação, representantes do SENAI disseram
que a instituição está comprometida
em fazer desta 43ª edição a melhor de
todas da história do evento. O sonho
começou quando o Brasil foi escolhido
para sediar a WorldSkills Competition.
Hoje, navega-se rumo ao destino final,
que é a WorldSkills São Paulo 2015. Já o
CEO da WorldSkills International, David
Hoey, enfatizou que os dias da Competição em São Paulo se aproximam e que
esse era o momento de finalizar as discussões e fazer os ajustes necessários.
“É fundamental que todos voltem para
suas casas sem dúvidas ou preocupações”, afirmou.
Um dos grandes destaques da Semana
de Preparação foi o lançamento do
selo comemorativo oficial dos Correios
sobre a WorldSkills São Paulo 2015, uma
iniciativa inédita na competição, e o
lançamento do programa Uma Escola,
Um País (One School, One Country),
que visa à promoção da educação profissional junto a alunos do ensino fundamental. Para isso, no dia 11 de agosto,
cerca de 60 delegações participantes
da WorldSkills irão visitar 55 escolas da
cidade de São Paulo e região. Estiveram
presentes no lançamento do programa
Uma Escola, Um País e discursaram
sobre a iniciativa o presidente mundial
da WorldSkills, Simon Bartley, a representante da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, Fernanda Oliveira,
a representante da Secretaria de Edu-
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Selo comemorativo dos Correios
sobre a WorldSkills São Paulo 2015

Escolas-anfitriãs do Programa Uma Escola, Um País
reunidas com as delegações da WorldSkills

cação da cidade de São Paulo, Fátima
Aparecida Antônio, e o primeiro vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São
Paulo, José Augusto de Mattos Lourenço. Outro destaque importante foi o
Fórum de patrocinadores, momento em
que a estratégia de patrocínio do Comitê
WorldSkills São Paulo 2015 foi apresentada aos parceiros do evento.
Nos dias que marcaram a Competition
Preparation Week, estiveram em pauta
assuntos relacionados à infraestrutura
necessária para a WorldSkills, à experiência do público ao visitar as áreas de
competição e dos eventos especiais, à
importância da adoção de medidas de
sustentabilidade relacionadas ao meio
ambiente, à justiça social e à viabilidade
econômica, entre outras questões. As
regras da competição também foram
esclarecidas.
Lamego acredita que “a Semana de
Preparação da Competição foi um
espaço oportuno para mostrar aos
mais de setenta países participantes da
WorldSkills nosso atual nível e estágio
tecnológico educacional, com ênfase
na matriz de educação profissional brasileira. Além disso, tivemos a oportunidade de demonstrar a capacidade que o
Brasil tem de se mobilizar e organizar
um evento desse porte”.

Reunião técnica da WorldSkills durante a
Semana de Preparação da Competição

Lamego avalia que “o balanço da CPW
foi extremamente positivo. O encerramento e o fechamento da plenária ocorreram dentro do esperado. O grau de
satisfação dos presentes superou as nossas expectativas”, finaliza o executivo. 
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Os principais representantes da World
Skills International e da WorldSkills São
Paulo 2015 e representantes técnicos
das delegações que irão participar da
competição este ano estiveram presentes na CPW. Além deles, a Semana
de Preparação contou com a presença
de patrocinadores da WorldSkills 2015,
representantes de autoridades ligadas
à área de Educação e professores e alunos das escolas que participarão do programa Uma Escola, Um País.

