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Avaliar para
progredir
Secretaria de Educação de Jaboatão
dos Guararapes investe em programas
e monitoramento de dados para a
melhoria contínua do ensino no
município
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U

ma das forças motrizes que
norteiam as atividades da
Secretaria Executiva de Educação de Jaboatão dos Guararapes/PE é a busca contínua pela
melhoria da qualidade do ensino ofertado. Todo o esforço empregado fez
com que, nos últimos anos, o município alcançasse conquistas importantes
na área educacional. O secretário-executivo de Educação de Jaboatão dos
Guararapes, Francisco José Amorim de
Brito, além de citar como um dos progressos a instituição do Plano Municipal de Educação, elenca outras conquistas importantes.
Dentre elas estão o fim do turno intermediário que existia em 30% da Rede
Municipal de Educação, a redução da
reprovação e evasão escolar, bem como
do analfabetismo e da distorção idade/
série para patamares de um dígito, a
política e o incentivo à formação continuada e a criação e o fortalecimento
dos Conselhos Escolares, que, segundo
o secretário, “é uma demonstração do
empoderamento e da ajuda da população nas decisões das questões referentes
à educação”. Além disso, o município
implementou escolas de tempo integral.

Já no que se refere à infraestrutura, a
Secretaria Executiva de Educação tem
feito grande esforço para adquirir e
construir novas escolas. Atualmente,
já foram construídas e/ou adquiridas
31 novas escolas no município. A meta
é chegar, em 2016, ao número de cinquenta novas escolas. “Há um esforço
muito grande. Estamos investindo
mais de 25% da arrecadação em ações
que visam à melhoria da qualidade da
educação”, conta Francisco Amorim.

PROGRAMAS EFICAZES
Em Jaboatão dos Guararapes, a execução de alguns programas também
tem contribuído efetivamente para a
melhoria da educação municipal. Um
deles é o Busca Ativa, uma iniciativa
que consiste em visitas domiciliares,
com o intuito de garantir que crianças na faixa etária de 4 e 5 anos sejam
matriculadas e permaneçam frequentes nas escolas. Com a medida, o
município antecipou o cumprimento
da meta estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a
universalização, até 2016, da educação
infantil na pré-escola para crianças de
4 e 5 anos de idade.

Divulgação

Hoje, mais de 8 mil alunos da Rede
Municipal de Educação estão participando do Programa. “Essa iniciativa tem nos ajudado a melhorar os
nossos resultados, os nossos indicadores, a aprendizagem no dia a dia e
até mesmo o desempenho dos alunos
nas avaliações externas”, diz o secretário de Educação, afirmando ainda
que esse tem sido um diferencial dos
estudantes do município. “Já temos
alunos que estão recebendo medalhas em olimpíadas. Estamos evoluindo, e diversos programas têm nos
ajudado. Entre eles, podemos citar o
MenteInovadora como um grande
parceiro”, enfatiza o secretário.

MONITORANDO OS
RESULTADOS
Francisco José Amorim de Brito,
secretário-executivo de Educação de
Jaboatão dos Guararapes

Outra iniciativa da Secretaria é o programa Aprova Jaboatão, que consiste em
preparar os estudantes para o ingresso
em escolas técnicas e para outras provas
externas, tais como a Prova Brasil. Na
ação, um simulado é realizado para avaliar o desempenho dos estudantes nas
disciplinas de matemática e língua portuguesa. A partir dos resultados, a Secretaria tem condições de traçar estratégias
que visam à melhoria da proficiência
dos alunos nas matérias.

Ainda segundo ele, com o monitoramento, a Secretaria consegue focar
melhor a sua atuação para alcançar
melhores resultados. “Ele nos ajuda
a realizar e a acompanhar as ações
e a intervir, quando necessário, para
mudar os resultados como um todo”.
Francisco Amorim avalia a importância desse trabalho. “O monitoramento se torna muito importante ao
permitir que tenhamos uma melhor
efetividade na aplicação dos recursos públicos”, f inaliza. 

REVISTA LINHA DIRETA

Além disso, a Secretaria também implantou o Programa MenteInovadora. A ação
tem por objetivo melhorar o desempenho dos estudantes nas áreas de ciências exatas. “A proficiência dos nossos
alunos em ciências exatas estava muito
baixa e, por isso, decidimos implantar
um programa que nos ajudasse nessa
intervenção”, conta Francisco Amorim.
A opção pelo MenteInovadora, criado
pela empresa Mind Lab, veio da percepção de que a ação ia ao encontro
dos objetivos da Secretaria. “O trabalho
da Mind Lab tem nos ajudado muito na
contextualização da aprendizagem com
as situações do cotidiano. Foi um grande
avanço, principalmente na área de matemática”, comemora o secretário.

Com tantas ações que precisam
ser executadas e administradas, a
Secretaria Executiva de Educação de
Jaboat ão dos Guararapes desenvolve
um rígido trabalho de monitoramento de dados referentes à educação do município. “É esse monitoramento que nos permite fazer algumas
intervenções para chegarmos às
nossas metas e melhorarmos nossos indicadores”, explica Francisco
Amorim. Um exemplo de monitoramento que é realizado refere-se às
metas que as escolas municipais precisam cumprir. “As escolas têm suas
metas, que vão compor o contrato de
gestão entre a instituição de ensino
e a Secretaria. Todas essas metas são
pactuadas e monitoradas”, pontua o
secretário.

