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Pacto pela
melhoria da
aprendizagem

A

melhoria da qualidade da
educação foi apontada
por empresários como
uma meta prioritária, sendo,
portanto, incluída no Mapa Estratégico da Indústria (20132022) como fator-chave para a
competitividade da indústria
brasileira. No entanto, para alcançar tal objetivo, é preciso
entender o cenário no qual a
educação está inserida. A globalização impulsionou diversas transformações em todo o
mundo. O advento da internet
e os avanços tecnológicos aceleraram os processos de mudanças. A sociedade mudou e
continua mudando rapidamen-

te. Como consequência, o aluno do século XXI não é mais o
mesmo dos séculos anteriores.
Portanto, as escolas precisam
entender os anseios dessa nova
geração de alunos e as novas
necessidades do mundo globalizado para fazer as reformulações necessárias de modo a
garantir a melhoria do serviço
por elas prestado.
Cientes disso e, visando a melhorar a qualidade da aprendizagem e a formação cidadã de
seus alunos, o Serviço Social
da Indústria (SESI) desenvolveu
o Pacto Nacional pela Melhoria
da Aprendizagem dos Alunos da
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Rede SESI de ensino faz pacto nacional
em prol da qualidade da educação

Rede SESI. O projeto envolve o
Departamento Nacional, os Departamentos Regionais e as comunidades escolares em que a
instituição atua.
O Pacto engloba os segmentos e
modalidades de ensino de toda
a Rede SESI. Portanto, o projeto envolve a educação infantil,
o ensino fundamental e médio,
a educação de jovens e adultos e a educação continuada
de trabalhadores da indústria.
O gerente executivo de Educação Básica do Departamento
Nacional do SESI, Henrique Santos, explica que o objetivo do
projeto é “alcançar a melhoria
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da aprendizagem dos alunos em
todos os processos educativos
do SESI. Ele prioriza a indústria, garantindo aos alunos o
direito de aprender.”
Eixos estruturantes
O Pacto propõe a melhoria da
aprendizagem a partir de três
grandes eixos estruturais: Sistema SESI de Ensino; Valorização
e Formação dos Profissionais da
Educação; e Gestão.
O eixo Sistema de Ensino engloba elementos tais como infraestrutura, currículo e recursos
pedagógicos necessários para a
garantia da excelência do ensino. O gerente executivo do SESI
pontua que “já houve a revisão
do currículo do ensino médio e,
no momento atual, a revisão do
currículo do ensino fundamental
está sendo finalizada. Esse currículo tem uma inclinação para
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ciências e matemática, que é
uma necessidade da indústria
brasileira.” A proposta curricular está relacionada à educação
para o mundo do trabalho. De
acordo com Henrique, uma das
preocupações do Serviço Social
da Indústria “é ressignificar os
conteúdos escolares, estreitando a relação entre educação e
trabalho. Isso porque o mundo
está cada dia mais tecnologicamente sofisticado, portanto
é preciso enfatizar essa parte
diversificada do currículo.”
O SESI entende que, para proporcionar a efetividade das ações
de qualquer programa, é preciso preparar os profissionais que
nele irão atuar. Nesse sentido, a
instituição desenvolve meios de
valorizar e formar os professores de sua rede nas mais amplas
possibilidades. Henrique explica
que é preciso formar o docente
não só naquilo que ele tem como

atributo de sua responsabilidade,
mas também em outras vertentes. “Hoje, o professor precisa
saber negociar, interagir com a
família, entre outros. Essas novas dinâmicas exigem dele outro
perfil”, diz o gerente, ainda enfatizando que esse eixo engloba
a “informação a serviço dos professores, ou seja, é um processo que envolve a especialidade,
a atualização do conhecimento
pedagógico e os novos desafios
do docente.” Para preparar os
educadores da Rede, será desenvolvido um grande programa de
capacitação ainda em 2014.
O eixo que envolve a parte de
gestão tem como foco a melhoria da qualidade dos processos
em todos os níveis de organização da Rede SESI. A instituição
entende que é preciso realizar
debates periódicos entre o Departamento Nacional e os Departamentos Regionais para de-

O Pacto

finir quais são as competências
e o papel que cada gestor deve
desempenhar para garantir a
organização da Rede SESI e a
efetividade do desenvolvimento do Programa Escola SESI para
o Mundo do Trabalho. Portanto,
essa deve ser uma ação integrada. Henrique explica que, nesse
eixo, estão previstas ações para
“capacitar os gestores das escolas do SESI para que eles alcancem um bom resultado tanto do ponto de vista acadêmico
quanto do econômico-financeiro. Essa capacitação engloba
um grande programa de gestão
que abrange a área de negócios
e a de processo acadêmico.”
Avaliações nacionais
Juntamente com a elaboração
do Programa Escola SESI para o
Mundo do Trabalho, que propõe
um novo projeto curricular para
as escolas do Sistema SESI, foram

definidos os parâmetros e as metas que o programa deveria alcançar. Tal ação tem como objetivo
garantir a efetividade do processo
de ensino-aprendizagem. Nesse
contexto, definiu-se que as metas
deveriam ser estabelecidas com
base nos indicadores de nota da
escola na Prova Brasil e no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
Henrique explica que o objetivo
do SESI é “melhorar os indicadores de nota de nossas escolas na Prova Brasil e no Enem,
no período entre 2015 e 2018.”
Com isso, a instituição pretende mostrar que é possível pensar em um currículo agradável,
contextualizado com o mundo do
trabalho e que gere proficiência.
“As duas coisas não são excludentes. Queremos mostrar que
é possível trabalhar o novo currículo voltado para o mundo do
trabalho e garantir a qualidade
da aprendizagem.”

Atualmente, o Pacto Nacional
pela Melhoria da Aprendizagem dos Alunos da Rede SESI
está na fase de planejamento. Henrique conta que o SESI
está articulando as ações que
serão desenvolvidas visando à
efetividade do projeto. “Nós
vamos envolver ações em cada
um desses eixos, buscando melhorar a cada dia o processo de
ensino-aprendizagem dos nossos alunos.” O gerente executivo ainda ressalta que todas as
ações estarão em acordo com
o objetivo principal do projeto,
que é a melhoria da aprendizagem, e que a intenção é que
cada unidade de ensino da Rede
SESI se destaque dentro do processo desse pacto. “Queremos
que cada Unidade tenha uma
efetividade com currículos que
preparem os alunos para atender à demanda da indústria,
com uma educação continuada constantemente atualizada,
com uma educação de jovens e
adultos que promova a melhoria do processo produtivo da indústria e que, portanto, atenda
à indústria com educação de
qualidade”, finaliza. 
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