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Novas tecnologias são usadas 
como ferramentas pedagógicas 
nas escolas municipais

Editorial

Márcio Rogério Silveira de Andrade
Secretário Municipal de Educação

Vivemos na socieda-
de da informação, 
o n d e  a s  n o v a s  

tecnologias mudam e são atualizadas 
a cada dia, conectando-nos com um 
simples apertar de teclas a um mundo 
infinito graças à internet e suas várias 
redes sociais e blogs diversos.

Isto traz novos desafios para 
a escola e para os educadores, já que 
a escola tem o dever de adaptar-se e 
utilizar essa tecnologia e as técnicas 
especificas de ensino para os novos 
tempos, as novas formas de pensar e 
os “novos” alunos. Assim, formas 
diversas de obter informações e de 
aprender se evidenciam e quanto mais 
especifico a cada aluno puder ser o 
ensino, mais perto de atingir o objetivo 
da aprendizagem com qualidade de 
nossas crianças. 

Devemos lembrar que com as 
novas tecnologias há, ainda, a 
possibilidade do ambiente escolar de 
aprendizagem sair do “intra muros” e 
“cair” no mundo, já que o educador 
passa a planejar suas aulas e disponi-
bilizar seu conteúdos e o aluno pode 
acessá-los de qualquer local em que 
haja um ponto conectado a internet. 

Por isto, a importância da 

Secretaria começar a trabalhar com 
projetos que possibilitem os alunos o uso 
de equipamentos que conectem ao 
mundo e transformem os locais onde 
vivem em espaços de aprendizagem. Mas 
nada disso adiantaria sem um currículo 
estruturado, que proporcione uma diretriz 
aos nossos educadores, orientando como 
selecionar o conteúdo, qual o foco da 
aprendizagem, quais são as informações 
que devem ser levadas aos alunos e o que 
é fundamental  ser aprendido.

Nesta edição da Articule-se 
tratamos destes assuntos e de outros, 
mostrando as experiências de nossa rede 
desde a educação infantil, passando pelo 
ensino fundamental e pelo EJA. 
Importante, ainda, a matéria da seção 
Encontro que relata casos de ex-alunos de 
escolas municipais que se inspiraram em 
antigos mestres e abraçaram o magistério. 

Por esta razão, devemos 
investir muito e de forma objetiva na 
formação do educador. Sem ele, 
computadores e outras ferramentas 
pedagógicas de nada valem. Nossos 
professores são o maior patrimônio da 
educação e todos os esforços devem ser 
feitos de forma a dar-lhe suporte na difícil 
e árdua tarefa de ensinar, porém sempre 
gratificante e engrandecedora.
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poderá fazer pela melhoria da 
qualidade do ensino. Assim, o que a 
sociedade, isto é, as famílias, os 
sindicatos, associações, as organiza-
ções de jovens, etc. poderá fazer é, 
primeiramente, reivindicar e pressio-
nar as autoridades para que cum-
pram, sem protelações, seus deveres 
para com a educação. Garantido esse 
aspecto, a sociedade pode também 
participar da vida da escola com as 
famílias acompanhando a vida 
escolar de seus filhos, comparecendo 
às reuniões pedagógicas, protegendo 
o espaço escolar de ações deletérias 
e, especialmente, acompanhando e 
cobrando das autoridades escolares, 
incluídos os professores, o desenvol-
vimento dos programas de ensino de 
forma relevante e com métodos 
apropriados.

R.: Os fatores que interferem na 
qualidade do ensino podem ser assim 
resumidos: a) As condições físicas 
referentes à construção e manuten-
ção dos prédios escolares com seus 
equipamentos materiais; b) Os 
recursos humanos representados por 
funcionários em número suficiente e 
preparados para exercer as funções 
de apoio ao trabalho pedagógico e por 
professores bem formados, atuando 
em condições adequadas de traba-
lho, preferivelmente em tempo 
integral numa única escola, receben-
do salários compatíveis com a 
relevância social e a dignidade de sua 
prof issão; c) projeto pol í t ico-
pedagógico consistente, que assegu-
re a organização de currículos 
centrados em conteúdos relevantes e 
em métodos eficazes sobre a base de 
uma f undamen tação t eó r i co -
pedagógica sólida.

3. Quais são os principais fatores 
que interferem na qualidade do 
ensino das escolas públicas?

4. Atualmente a sociedade mobili-
za-se para a qualidade do ensino 
das escolas públicas, principal-
mente quando se fala sobre ato do 
Ler e do Escrever. Como você 
avalia essas mobilizações?

R.: Embora seja positiva a preocu-
pação atual com a qualidade do 
ensino em nossas escolas e o 
espaço que a mídia vem conceden-
do a esse assunto, vejo com certa 
preocupação o fato de que esse 
apelo midiático no mais das vezes 
tem motivação mercadológica 
insistindo na necessidade de 
vincular mais fortemente as escolas 
à produtividade, isto é, à busca da 
maximização dos lucros das 
empresas. A veiculação do assunto 
pela mídia geralmente deixa na 
penumbra os verdadeiros proble-
mas da nossa educação ligados à 
sua não priorização pelos governos 
concentrando-se em interpretações 
distorcidas referentes, por exemplo, 
à incompetência dos professores e 
à sua suposta pouca dedicação. 
Assim, tanto os governos como a 
mídia têm supervalorizado os 
chamados sistemas de avaliação 
que trabalham com provas gerais 
aplicadas a todos os alunos de 
todas as escolas e de todos os 
lugares. Ora, evidentemente, do 
ponto de vista pedagógico tais 
provas não são adequadas para 
aquilatar a qualidade do processo 
educativo que se desenvolve em 
condições não apenas diferentes 
como desiguais para os mais de 50 
milhões de alunos que freqüentam 
as nossas escolas de educação 
básica.

R.: Cabe às escolas esclarecer os 
pais que o processo educativo se dá 
ao longo do tempo e depende da 
maturação progressiva das crian-
ças nos aspectos fisiológico, 
psicológico e intelectual, advertindo 
que essa maturação não é um 
processo simplesmente natural e 
espontâneo, mas é social e depen-

5. Ainda, sobre ato do Ler e do 
Escrever na infância: como 
orientar os pais e familiares sobre 
a importância de se compreender o 
tempo de aprendizado das crian-
ças,  não "forçando" um ritmo que 
obrigue a criança de 6 anos a ser 
plenamente alfabetizada?

dente da interveção ativa e intencio-
nal dos adultos, isto é, dos pais e 
professores. Nesse contexto cabe 
entender que o período pré-escolar 
correspondente à idade de 4 e 5 anos 
é uma fase preparatória, que antes 
era chamada de prontidão para a 
alfabetização. E o processo de 
alfabetização, propriamente dito, 
deve se iniciar por ocasião do ingres-
so no ensino fundamental aos seis 
anos de idade. Não é necesário nem 
conveniente antecipar ou retardar 
esse momento crucial do processo 
educativo.

R.: Creio que já antecipei a resposta a 
essa pergunta. O papel da escola é 
interagir sistematicamente com os 
pais orientando-os sobre o significado 
da educação escolar, sobre seu 
caráter progressivo e sobre a necessi-
dade de que os adultos, vale dizer, os 
pais e professores atuem de maneira 
integrada evitando queimar etapas, 
por um lado e, por outro lado, estando 
atentos para não retardar o ingresso e 
o desenvolvimento das crianças no 
universo da cultura letrada.

6. Qual o papel da escola pública 
nesse processo e que procedimen-
tos adotar junto às famílias?
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Em entrevista à Revista 
Articule-se, Dermeval 
Saviani, professor 

emérito da Unicamp, pesquisador do 

Atualidade

CNQq e Coordenador Geral do Grupo 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
“História, Sociedade e Educação no 
Brasil” (HISTEDBR) fala sobre os 

Educação de qualidade
Sociedade desempenha papel fundamental na 

luta pela educação pública de qualidade

1. O que se entende por melhoria da 
qualidade do ensino das escolas 
públicas?

R.: Embora a questão da qualidade na 
educação seja algo bastante comple-
xo, com amplos desdobramentos e 
sérias implicações, podemos consi-
derar, de modo simples, que melhoria 
da qualidade significa, no atual 
contexto da educação brasileira, é 
assegurar que as crianças não 

apenas ingressem e permaneçam 
na escola, mas, de fato, assimilem 
os conhecimentos previstos nos 
currículos escolares em cada uma 
das séries que compõem o ensino 
fundamental e o ensino médio.

R.: A sociedade pode e deve 
colaborar para promover a efetiva 

2. Como a sociedade pode 
promover essa qualidade?

aprendizagem das crianças e jovens 
matriculados nas escolas. No entanto, 
é preciso previamente garantir a 
responsabilidade do Poder Público, 
tendo em vista o princípio constitucio-
nal que define a educação como 
direito de todos e dever do Estado. 

Sem que as escolas estejam 
instaladas e equipadas adequada-
mente, contando com a presença de 
profissionais preparados e bem 
remunerados, a sociedade pouco 

desafios que o governo e a sociedade 
têm na busca por uma educação de 
qualidade na rede pública, e o papel que 
cada um exerce nesta missão. 



Laboratórios de informática e laptops fazem parte do cotidiano 
dos alunos e são mais uma ferramenta de ensino na rede municipal 

Tecnologia chega às escolas 
municipais e auxilia no aprendizado 
e na busca de conhecimento

Reflexão

A tecnologia chegou 
para ficar e a cada 
dia sua presença 

se torna mais necessária na socie-
dade. Nas escolas da rede municipal 
de Campinas não é diferente. Nelas, 
os computadores são mais um equi-
pamento que complementa o ensino 
e a aprendizagem não só dos alu-
nos, mas também dos educadores. 
Todas as 44 Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental (Emefs) pos-
suem laboratórios de informática 
com mais de 800 computadores, que 
atendem cerca de 26 mil alunos.

Os laboratórios começaram 
a ser implantados nas escolas muni-
cipais em 1996 e ao longo dos anos 
foram ampliados, recebendo novos 

equipamentos, internet e progra-
mas de softwares livres. Em 2006, 
a Secretaria Municipal de Educa-
ção (SME) também investiu no uso 
da internet por banda larga. 

De acordo com a coorde-
nadora do Núcleo Educacional da 
SME, Ângela Fernandes, o pro-
fessor utiliza a informática como 
ferramenta integrada aos assun-
tos tratados nas disciplinas. Den-
tro desta linha, a SME oferece 
cursos aos professores para que 
eles utilizem os laboratórios com o 
foco pedagógico em sua discipli-
na. “O professor não fica limitado 
a usar os softwares da escola. Ele 
pode buscar outras possibilida-
des na internet”, explica  Ângela.

Os cursos de formação são 
oferecidos em vários níveis, desde 
como operar o computador, até criar 
e editar vídeos. Em média, são reali-
zados seis cursos de formação em 
informática por semestre, de acordo 
com as necessidades apontadas 
pelas escolas.

 “Temos um interesse gran-
de pelos cursos de formação em 
todos os níveis e por todos os educa-
dores da rede, como monitores, 
supervisores, gestores e professo-
res”, afirma. Desde 2005 até o pri-
meiro semestre deste ano, 100 cur-
sos e oficinas de informática foram 
oferecidos e mais de 1,7 mil educa-
dores receberam algum tipo de for-
mação na área.

Ingrid Vogl
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Além dos cursos de formação, 
a SME também desenvolve projetos 
ligados à informática, que envolvem 
educadores e alunos, sempre em 
busca de mais qualidade na educação 
das escolas municipais.

Um dos projetos é o Aluno 
Moni tor  de Informát ica,  onde 
estudantes auxiliam professores no 
laboratório durante as aulas de outras 
turmas. Desenvolvido desenvolvido 
pelo Núcleo de Tecnologia Educacional 
(NTE) da SME, e hoje o projeto atende 
18 Emefs e cerca de 360 alunos. No 
final de 2011, a previsão é que o Alunos 
Monitores esteja em 35 Emefs e até 
2012 em todas as escolas de ensino 
fundamental da rede municipal.

Uma das  p ione i ras  na  
implantação do Aluno Monitor de 
Informática, a Emef Corrêa de Melo 
realiza avaliações ao fim de cada 
semestre sobre o desempenho do 
projeto na escola. O resultado é tão 
positivo, que desde 2010 são os alunos 
mais experientes que dão os cursos de 
formação para os que estão 
ingressando no projeto. Atualmente a 
escola possui 12 monitores formados e 
14 em formação.

Segundo o professor de 
matemática e responsável por 
coordenar o projeto na Emef Corrêa de 
Melo, Gutemberg Penteado, para 
participar, os alunos precisam 

apresentar algumas características 
c o m o  r e s p o n s a b i l i d a d e  e  
compromisso ,  i n te resse  em 
aprender e passar conhecimento e 
empatia com os alunos mais novos, 
já que o monitoramento é feito com 
turmas de crianças menores.

 “O projeto funciona muito 
bem aqui e para os monitores os 
resultados aparecem inclusive no 
desempenho em sala de aula. São 
alunos dedicados, que acabam 
fazendo mais do que se pede a eles. 
Todos os dias uma dupla atende em 
cada um dos períodos de aula. Eles 
se organizam sozinhos e dedicam 
até 4h por semana para o projeto”, 
relata Gutemberg.

Na avaliação do professor, o 
projeto forma mais que monitores. “É 
um auxílio para a formação de 
c i d a d ã o s ,  s e r e s  h u m a n o s  
completos. Sem a colaboração dos 
moni tores,  o  laboratór io  de 
informática não funcionaria tão bem 
como funciona hoje”, analisa.

Den t ro  do  p ro je to ,  é  
responsabilidade do aluno monitor 
preparar o laboratório de informática 
para a aula e auxiliar o professor em 
relação às questões técnicas das 
máquinas e até a manusear os 
softwares que são usados com cada 
turma de estudantes. 

Para os participantes, o 
resultado é o desenvolvimento da 
concentração, do raciocínio, além de 

possibilitar o conhecimento de 
novidades relacionadas à informática, 
a responsabilidade pela função 
exercida, autonomia, iniciativa e a 
integração entre os colegas. A 
participação no projeto ainda melhora a 
autoestima e os alunos conquistam 
status dentro da escola.
 “Somos reconhecidos até fora 
da escola. Outro dia, um aluno passou 
por mim na rua e disse para o pai que 
eu era o professor de informática”, 
lembra Dario Alexander Fernandes 
Maciel, 14 anos.

Julio Cesar de Oliveira, 14 
anos, é um dos alunos mais 
experientes do projeto no Correia de 
Melo e lembra de quando foi 
selecionado para fazer parte do Aluno 
Monitor. “Estava na antiga 5ª série e o 
professor pediu para redigir sobre o 
porquê ser monitor. Eu escrevi que 
queria ajudar as pessoas”, concluiu 
c o m  a  m e s m a  s i m p l i c i d a d e ,  
objetividade e o carisma que tem ao 
lidar com os colegas e as turmas que 
auxilia no laboratório de informática.

Receios como a vergonha, o 
lidar com as pessoas e o de não 
consegui r  aprender  e  passar  
conhecimento foram vencidos quando 
Gustavo Alcântara Fernandes Maciel, 
14 anos, e Douglas Rocio Vieira, 13 
anos, encararam o desafio de fazer 
parte do Alunos Monitores. “Alguns 
medos tiveram que ser vencidos, mas 
como sempre gostei de mexer com 
computador, não foi difícil. Jogo de 
cintura e paciência também aprendi a 
ter para conseguir lidar com as turmas 

Projetos
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ajudado a incentivar os estudos e a 
compreensão em disciplinas onde o 
interesse não era grande.

Aluna do 8ª ano, Ana Carolina 
Zanetonem, de 13 anos, não teve 
dificuldades em usar o laptop em sala 
de aula e aprovou a complementação 
dos estudos que antes eram feitos 
somente pelos livros. “O computador 
ajuda a ter mais conhecimentos. Hoje 
sou melhor aluna do que antes e não 
me imagino mais sem o laptop em 
sala de aula”, decreta.

Atento à tela do computador 
portátil, mas sem abandonar o lápis, 
caderno e livro sempre ao lado na 
carteira, Gabriel Gomes de Oliveira, 
13 anos, viu as notas de matemática 
irem do Suficiente (4 e 5) para o Ótimo 
(10). “Sempre checo as informações 
que pesquiso no computador com as 
do livro. Assim, fica tudo mais 
completo, prático e fácil”.

A professora de matemática 
Marilda Ferreira da Silva comprova a 
melhora de vários alunos em sua 
disciplina. “Com os gráficos e tabelas 
n o  c o m p u t a d o r ,  o s  a l u n o s  
compreendem melhor e a motivação 
é total, mesmo com alunos mais 

indisciplinados”, diz.

Para os professores, houve 
certa dificuldade em lidar com as 
máquinas, mas nesse ponto, os 
próprios alunos ajudam, como 
constata a professora de ciência, 
Priscila Paionk. “Nessa experiência 
que estamos tendo com os laptops 
em sala de aula, os próprios alunos 
ajudam os professores a manusear 
as máquinas, é uma troca de 
experiências constante”, afirma.

Desde o ano passado, tanto 
os educadores da Padre Emilio 
Miott i quanto do Elza Maria 
Pelegrini de Aguiar recebem 
orientações de especialistas da 
Unicamp sobre como e quais as 
melhores formas de usar a máquina 
com os alunos. 

Os projetos são pilotos e 
caso a avaliação, que será feita ao 
fim do ano sobre o desenvolvimento 
dos projetos seja positiva, há 
possibilidade de expansão para 
toda a rede municipal.

“ O s  p r o f i s s i o n a i s  d a  

Ajuda mútua

Unicamp, professores e alunos, todo 
mundo está aprendendo com essas 
experiências pioneiras na rede 
municipal de educação. É um grande 
desaf io exp lo rar os recursos 
tecnológicos e mudar toda a dinâmica 
em sala de aula, acompanhando o 
processo de modernidade. O uso da 
máquina em sala de aula exige 
criatividade e esforço por parte do 
educador”, afirma José Armando 
Valente,  professor do departamento 
de mul t imeios da Unicamp e 
pesquisador do Núcleo de Informática 
Aplicada a Educação (NIED).

Desafio parece ser a palavra 
que rege a relação escola x ensino x 
aprendizagem x tecnologia.  Na 
opinião do professor Valente, as 
escolas devem se preparar cada vez 
mais para receber a tecnologia e para 
o aumento na ve loc idade de 
conhecimentos que isso acarretará 
aos alunos. Mudanças de hábitos, 
curriculares e estruturais devem 
ocorrer nas escolas nos próximos 
a n o s  p a r a  q u e  o s  r e c u r s o s  
tecnológicos sejam explorados e 
f a ç a m c o m q u e  o s  e s t u d o s  
extrapolem o lápis, papel e lousa. 

Computadores já fazem parte do dia a dia dos alunos
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de alunos que monitoro, além de 
aprender a planejar o tempo para 
conseguir fazer tudo o que preciso”, diz 
Douglas, com a experiência de um 
veterano do projeto.

Desde 2010, as Emefs Padre 
Emílio Miotti e Elza Maria Pelegrini de 
Aguiar participam de projetos em 
parceria com a Unicamp e com o 
M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o ,  
respectivamente, que distribuem 
laptops para cada um dos alunos das 
unidades como mais uma ferramenta 
pedagógica em sala de aula.

O projeto Um Computador por 
Aluno (UCA), do MEC, segue de “vento 
em popa” no Elza Maria Pelegrini de 
Aguiar, onde o uso do laptop durante as 
aulas é frequente e os alunos levam o 
equ ipamento  para  casa para  
explorarem as possibilidades do 
computador junto com a família. “O 
resultado é muito positivo e há uma 
grande troca de experiências quando o 
laptop vai para a casa dos estudantes. 
Percebemos também que há um 
grande interesse em aprender de 
alunos com mais dificuldades no 
aprendizado”, conta a professora. 

A escola pretende ampliar 
ainda mais o uso dos laptops em sala 
de aula e também em casa, com o 
apoio dos alunos e dos pais.

Com os olhos atentos à 
pequena tela do laptop, os alunos se 
concentram nas pesquisas, que 
naquele dia eram sobre frutas. 
“Professora, já comecei a pesquisa 
da família do abacaxi”, anuncia 
animado Gabriel Pereira, 9 anos, 
que acha divertido e animado 
estudar pelo computador. “O bom é 
que posso pesquisar na escola e em 
casa também”, diz enquanto 
descobre tudo sobre fruta tema de 
seu estudo.

“Fiquei mais animada em 
estudar depois que o computador 
chegou na sala de aula. É mais fácil 
fazer a lição e isso facilita os 

estudos”, analisa Yasmin Lima Alves, 8 
anos, que naquele momento estava 
com uma grande foto do morango na 
tela, a fruta preferida da turma.

Sobre a diferença dos estudos 
pelos livros e pela internet, Isabela 
Sousa Gomes, 9 anos, tem a resposta 
na ponta da língua. “A diferença é o 
Google. E o computador ajuda muito 
nas pesquisas e no estudo com os 
livros”, conta.

Na Emef Padre Emílio Miotti, 
o uso dos laptops, por meio do projeto 
One Laptop per Child (OLPC – Um 
Computador por Criança), além de 
despertar o interesse dos alunos, tem 

Interesse

Notas mais altas

Laptops



Fumec utiliza smartphone 
no projeto Palma

Além dos laboratórios de informática, laptops em 
sala de aula e projetos que envolvem a tecnologia, a rede 
municipal de educação também desenvolve o projeto 
“Programa de Alfabetização na Língua Materna” 
(Palma), por meio da Fundação Municipal para 
Educação Comunitária (Fumec).

O projeto piloto é desenvolvido com alunos de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Emef Clotilde 
Barraquet von Zuben e tem parceria com a empresa Ies2 
- Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas. Cada 
aluno do EJA I, (1º ao 5° ano), recebeu um celular do tipo 
smartphone, doado pela loja Ies2. O projeto tem como 
objetivo desenvolver competências básicas de leitura e 

escrita com métodos digitais, além der reduzir a evasão 
escolar, melhorar o grau de fixação da aprendizagem e 
elevar o nível de motivação do aluno para o processo de 
aprender a ler e escrever por meio digital. 

Por meio de um aplicativo - um programa que é 
usado em dispositivos eletrônicos - os alunos realizam 
avaliações, exercícios de aprendizagem e jogos 
educacionais. O aparelho, que combina sons, letras e 
imagens, também possui áudio autoexplicativo, com o 
conceito do passo a passo, para que os estudantes 
saibam exatamente como proceder diante das 
atividades. 

Para avaliar o desempenho dessas atividades, 

os alunos têm o apoio da professora Ana Cláudia Alves 
dos Santos e o auxilio da monitora do projeto, Eliana da 
Fonseca Borrozini. A professora frisa que o projeto não 
tem custo para os alunos. “A aceitação foi ótima. Os 
alunos com maior dificuldade, ou que nunca tiveram 
celular, não querem saber de outra coisa”, conta 
animada. O projeto também resultou no aumento da 
frequência em sala de aula. “O projeto reflete a 
necessidade de se usar outras ferramentas na 
alfabetização dos alunos”, completa o diretor da 
Fumec na região Noroeste, Edicelmo Valdeci Costa.

Com o intuito de analisar o andamento do 
projeto, a Ies2 interage com os alunos por um 
sistema de monitoramento instantâneo via 
mensagem SMS. Após o término dos exercícios, 
cada aluno envia por meio de mensagens, um 
relatório individual que demonstra os resultados 
obtidos e em seguida, recebem um recado que 
indica qual o nível de desempenho alcançado. O 
aplicativo, desenvolvido pela Ies2, tem a parceria 
da Nokia e o acompanhamento da Unesco do 
Brasil. Segundo a empresa, se o processo alcançar 
grande desempenho, os alunos poderão ganhar o 
aparelho celular.
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Softwares educacionais 

Tuxpaint 
Tuxpaint é um software de desenho e pintura 
desenvolvido para crianças, mas pode ser utilizado 
por pessoas de qualquer idade que se interessem por 
artes. Apresenta uma interface simples, com 
ferramentas de fácil compreensão, para que qualquer 
usuário possa criar seus desenhos.

Tuxtype

Tuxmath

Gcompris

Um software educativo usado para a prática de 
digitação e para crianças em fase de alfabetização. Ajuda a 
adquirir agilidade e precisão no teclado.

É um software de Matemática que apresenta 
cálculos dos mais simples até operações com números 
negativos e positivos. É indicado para crianças em fase de 
alfabetização até o 9° ano.

Um conjunto de aplicativos interdisciplinar que 
engloba as disciplinas de Língua Portuguesa (alfabetização), 
Matemática, Educação Artística e Geografia. Também tem 
aplicativos de controle de mouse e teclado. É indicado para 
crianças a partir de 4 anos até  o 9° ano.

Hagáquê

Luz das Letras

Editor de história em quadrinhos, a interface é 
simples, facilitando o uso de crianças em fase de 
alfabetização até o 9° ano. 

A criação de histórias em quadrinhos possiblita o 
uso em qualquer disciplina.

Aplicativo desenvolvido pelo Governo do Paraná 
para Alfabetização de Jovens e Adultos, com uma 
interface simples, diversas atividades integradas. 
Grande parte das atividades é ligada à Língua 
Portuguesa. 

Pode ser usado a partir da fase de alfabetização.

Broffice
Uma suite de escritório totalmente 

gratuita semelhante ao microsoft office com 
editor de textos, planilhas e apresentação.

Escola Games
http://www.escolagames.com.br/
Site de jogos educativos para crianças a partir dos 5 
anos de idade. Todos os jogos são desenvolvidos com 
acompanhamento pedagógico.
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Educação infantil: computador ajuda na integração, socialização e cooperação em sala de aula

Jogos educativos: novas possibilidades na tela do computador

1212 13

Equipamento já faz parte do cotidiano dos alunos de várias escolas da rede municipal de ensino graças a projeto de reaproveitamento de máquinas

Coletivo

Ingrid Vogl

Assim que as ativida-
des em sala de aula 
começam, Tales sai 

correndo com destino certo: o computa-
dor no canto esquerdo da sala repleta 
de mesas, brinquedos e jogos.

O menino de 5 anos, que 
estuda na Escola Municipal de 
Educação Infantil (EMEI) Maria de 
Lourdes Cardoso Santos, não tem 
computador em casa. E desde o 
segundo semestre de 2010, quando o 
equipamento chegou até a sala de aula, 
uma de suas atividades favoritas é 

explorar os jogos educativos da 
máquina e descobrir novas possibili-
dade dentro da tela.

Desde 2010, Tales e alunos 
de 3 a 6 anos de 52 escolas de 
educação infantil da rede municipal 
de educação têm a oportunidade de 
usar o computador dentro da sala de 
aula como mais um recurso pedagó-
gico. A ação é possível graças ao 
projeto Informática na Educação 
Infantil, que usa os computadores 
que foram recolhidos dos laboratórios 
de  in formát ica  das  Esco las  

As máquinas foram desmonta-
das e as peças reaproveitáveis 
formaram novos computadores. Além 
disso, no espaço há um estoque de 
peças que podem ser aproveitadas 
conforme necessidade. O reaproveita-
mento é constante e a Assessoria de 
Tecnologia da Informática recebe 
doações de computadores, mediante 
uma avaliação da máquina e um 
contrato de doação. Quem tiver 
interesse em doar um equipamento, 
pode obter mais informações junto à 
SME, pelo endereço eletrônico 
sme.informatica@campinas.so.gov.br

Segundo a coordenadora do 
Núcleo de Tecnologia Educacional da 
SME, Angela Fernandes, foi feito um 
levantamento das escolas interessadas 
em receber as máquinas recicladas, 
que contém softwares adequados para 
a idade das crianças que as utilizam. 
São mais de 150 jogos educativos e 
atividades lúdicas oferecidas nos 
computadores, inseridas no contexto e 
nos assuntos que são tratados em sala 
de aula com as crianças. Os professo-
res, monitores e agentes de educação 
infantil passaram por oficinas e 
aprenderam a utilizar os computadores 

em sala de aula e orientar os alunos.
Para saber como foi a 

inserção dos computadores nas salas 
de educação infantil, o NTE fará em 
breve uma avaliação e há a possibili-
dade da ampliação do projeto para 
outras escolas.

A Emei Maria de Lourdes 
Cardoso Santos foi a primeira escola 
de educação infantil a receber os 
computadores na região Sudoeste de 
Campinas. Quando as quatro 
máquinas chegaram, em agosto do 
ano passado, houve uma grande 
ansiedade entre as crianças e os 
pais. “O computador chegou como 
mais uma ferramenta pedagógica do 
dia a dia, como outras que já existem 
na escola”, afirma a diretora da Emei, 
Lanea Regina da Cruz Príncipe. A 
EMEI deve receber mais duas 
máquinas este ano.

Para a professora Heloisa 
Pierozzi, a novidade tecnológica 
facilitou a dinâmica de trabalho em 
sala de aula, onde são desenvolvi-
das várias atividades ao mesmo 
tempo, com as crianças se revezan-

do em cada uma delas. “No início, 
houve um interesse maior pelas 
crianças mais velhas, mas depois de 
um tempo, um aluno começou a ajudar 
o outro e foram descobrindo sozinhos 
os jogos, desenvolvendo a coordena-
ção motora com a ajuda do mouse. O 
computador ajudou na integração, 
socialização e cooperação entre as 
crianças em sala de aula”, afirma a 
professora, que sempre pesquisa 
softwares de jogos e atividades para 
levar as novidades para a sala de aula.

Cada idade tem um interesse 
diferente no computador. Maria 
Eduarda Sousa Ribeiro, 6 anos, tem 
computador em casa, mas usa de 
maneiras diferentes a máquina na 
escola. “Aqui eu brinco e em casa eu 
navego na internet”, diz, citando jogos 
de quebra-cabeça e desenhos como 
suas atividades preferidas no compu-
tador.

O letramento também é 
facilitado na tela do computador, na 
opinião de Guilherme Zorzo, 5 anos. “É 
legal ter o computador na escola. Eu já 
escrevo o nome de toda minha família 
com o teclado”, diz.

E o Tales Fonseca Ferreira, 

Municipais de Ensino Fundamental 
(Emefs), quando houve a última troca 
das máquinas em 2010. Dessa manei-
ra, os computadores foram reciclados e 
280 máquinas distribuídas entre as 
unidades sem nenhum custo pela 
Secretaria Municipal de Educação.

Para fazer a reciclagem de 700 
máquinas recolhidas, que se transfor-
maram em 280 utilizáveis, a equipe de 
estagiários de Wagner, assessor de 
Tecnologia da Informática da SME, 
trabalhou intensamente em um espaço 
no Cefortepe utilizado como depósito. 

Na trilha do conhecimento

Novidade



entre tantas possibilidades como os 
jogos, a TV, a lousa, brinquedos, lápis 
de cor, continua compenetrado no jogo 
de letras que aparece bem colorido na 
tela do computador. Eu não tenho 
computador em casa e adoro jogar 
aqui. Aprendo muitas coisas”, finaliza e 
volta para sua compenetração.

Na Emei João Vialta, a 
iniciativa de usar computadores nas 
salas de aula surgiu da equipe pedagó-
gica. As máquinas que eram usadas na 
secretaria da escola passaram para os 
alunos. Hoje, duas máquinas são da 
própria escola e duas foram oferecidas 
pelo NTE, sendo que uma delas será 
entregue à escola em breve.

Mesmo sendo uma ferramenta 
que já faz parte da vida de muitos 
alunos, o computador é mais um 
elemento do cotidiano dentro da escola. 
Segundo a professora Gleice Mary 
Bravo Diniz Rodrigues, hoje os alunos 
têm a possibilidade de fazer a mesma 
atividade, como por exemplo o jogo da 
memória, tanto no computador quanto 

da maneira tradicional, no tabuleiro. de 
acordo com ela, o próximo passo da 
escola é inserir internet nos computa-
dores em sala de aula para que os 
alunos possam fazer pesquisas. 

 “Hoje alguns professores 
possuem mais dificuldade que outros 
para manusear o computador, mas 
nós mesmos nos ajudamos e sempre 
trazemos novidades de pesquisas 
para a troca de informações e 
atualização”, conta.

Na sala de aula, é possível 
notar a disputa das crianças pelo 
computador. Sempre há várias delas 
ao redor da máquina, jogando e 
dando palpites. O computador da 
casa de Raica Pereira da Silva, 4 
anos, não está funcionando, e a 
menina não perde tempo assim que o 
computador é ligado na sala de aula. 
“Prefiro os jogos pelo computador 
porque são mais legais”, afirma.

João Pedro da Silva Moraes, 
4 anos, diz que tem o computador em 
casa, mas prefere os jogos da escola. 
“Aqui os jogos são mais interessan-
tes”, conclui.

Com criatividade e vontade, a 
SME mostra que é possível viabilizar 
projetos inovadores, ecologicamente 
corretos e com custo zero, sempre 
focando na melhoria da qualidade da 
educação. Com ações como está, 
ganha o meio ambiente, por conta do 
reaproveitamento, e as crianças, que 
adquirem mais conhecimento.

Iniciativa O 2º Congresso Internacional 
de Pedagogia dos Sentidos aconteceu 
nos dias 13, 14 e 15 de agosto no 
Centro de Convivência da Praça 
Imprensa Fluminense. O evento 
trouxe especialistas internacionais em 
educação infantil e tem como objetivo 

promover uma reflexão sobre os 
aspectos atuais da educação infantil 
em relação a novos pensamentos, 
concepções teóricas e experiências. 
O evento foi real izado pela 
Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação.

Congresso Internacional 
reuniu especialistas 
em educação infantil

Festival Estudantil  
de Música 2011 tem 
como tema o Bullying

Incentivar novos composito-
res musicais e revelar novos talentos 
entre os alunos das escolas de 
ensino fundamental regular da rede 
municipal de ensino de Campinas. 
Essa é a principal meta do Festival 
Estudantil de Música, que em 2011 
está recebendo composições de 

vários gêneros musicais com o 
tema “Bullying”. Em agosto aconte-
ceram as fases eliminatórias nas 
escolas e em outubro será realiza-
da a apresentação dos dez finalis-
tas no Centro de Convivência 
Cultural, na Praça Imprensa 
Fluminense.

JEM acontece de agosto a 
outubro e busca incentivar 

a prática esportiva
A sexta edição dos Jogos 

Esco lares Munic ipa is  (JEM) 
começaram em agosto com a 
participação de alunos de 6 a 16 
anos das 44 Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental (Emefs). O 
torneio tem como objetivo incentivar 
o interesse pelo esporte como fator 

cultural e social na formação de 
cidadãos, além de atuar como 
instrumento de inclusão social e 
contribuir para a interação entre as 
escolas participantes. A disputa 
acontece em várias modalidades 
esportivas e será encerrada em 
outubro.
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Ao mestre com carinho: bons exemplos sendo seguidos

Encontro

Estudantes de escolas municipais encontraram em professores 
bons exemplos e hoje também lecionam

17

Professores inspiram 
alunos da rede municipal 
na escolha da carreira

Mayara Castilho

O ato de lecionar 
requer mais que 
técnica e habilida-

de. Além do conhecimento, é preciso 
compromisso e responsabilidade com 
o aluno. Ser um educador também é 
um dom que, muitas vezes, inspira 
outras pessoas. 

O encontro da professora Ana 
Claudia da Rocha Mucci com seus 
alunos do Centro Municipal de 
Educação Infantil (Cemei) Nair Valente 
Cunha começa bem cedo. Ex-aluna da 
E s c o l a  M u n i c i p a l  d e  E n s i n o  
Fundamental (Emef) Caic Professor 
Zeferino Vaz, Ana Claudia conta que a 
mistura de carinho e aprendizagem 

aplicada nas atividades vem de seu 
passado. “Se eu não tivesse recebi-
do tanta atenção nesta época não 
teria este exemplo para aplicar em 
sala de aula. Me espelho nos bons 
professores que tive. Além disso, 
também fui criança desta mesma 
creche e muitos aqui cuidaram de 
mim. Este passado na rede munici-
pal está vivo, ao meu lado”, relembra.

Uma prova de conhecimen-
tos gerais na Emef Caic Zeferino Vaz 
gerou a primeira oportunidade de 
Ana Claudia conhecer o trabalho da 
equipe da escola. De acordo com 
ela, as crianças com boa pontuação 
na prova puderam acompanhar a 

rotina de um profissional por um dia. 
“Escolhi acompanhar a diretora. Ela 
me explicou como as coisas funciona-
vam, pude ver que eles trabalhavam 
muito, estavam sempre se reunindo. 
Assim, passei a dar mais valor para o 
trabalho na escola”, conta.

 “Lembro da professora 
Rosangela Solegati, de matemática. 
Sempre foi uma matéria mais 
complicada, mas ela nunca deixou 
alguém com dúvidas. Ela sempre 
ajudava em tudo, até na organização 
da nossa formatura, tinha muito 
esforço. Outra professora que me 
lembro é a Maria Roseli Inácio, de 
Comércio”, diz a ex-aluna.
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História, cultura, saúde, lazer e informação são 
as opções que o Conexão traz nesta edição
Campinas oferece diferentes roteiros de atividades, que vão desde 
história, religião e informação, até passeios ecológicos

Roteiro étnico religioso

Para contar um pouco da 
história das religiões em Campinas e 
a essência do candomblé, o 
Departamento de Turismo da 
Secretaria Municipal de Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo 
oferece mensalmente o roteiro da 
série História das Religiões de 
Campinas. 

Caminhada ecológica

Buscando mais saúde, 
lazer e socialização, a Prefeitura 
realiza frequentemente eventos 
como a Caminhada Ecológica de 
Sousas/Joaquim Egídio, que 
comemora o início da primavera no 
dia 25 de setembro. Já a Caminhada 
E c o l ó g i c a  d o  c i r c u i t o  
Friburgo/Fogueteiro acontece em 

Vila Antiga

A Vila Antiga foi inaugurada 
no dia 15 de agosto de 2010 e é um 
e s p a ç o  d e s e n v o l v i d o  p e l a  
Fundação Douglas Andreani, em 
parceria com a Prefeitura, por meio 
da Secre ta r ia Mun ic ipa l  de 
Educação. Com o objetivo principal 
de formar educadores com base na 
Pedagogia dos Sentidos, a Vila 

Conexão

O passeio é uma parceria 
com a comunidade I lé Asé 
Adákédájó Omí Aladó e oferece um 
ônibus que leva os visitantes até os 
locais a serem visitados a partir do 
Paço Municipal. Inscrições e 
informações estão disponíveis pelo 
telefone (19) 2116 0724 ou pelo e-
mail:  infotur@campinas.sp.gov.br

julho e novembro nas comunidades 
que sempre recebem visitantes com 
programações que incluem danças 
e comida. 

A s  v a g a s  p a r a  a s  
caminhadas são limitadas e mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 2116 0724 ou pelo e-
mail:  infotur@campinas.sp.gov.br

Antiga disponibiliza também, um 
espaço de oficinas relacionadas à 
educação e atividades lúdicas para 
alunos das escolas de Campinas e 
região. Além do observatório 
astronômico, o local conta com um 
restaurante e pode ser visitado 
pela população. Para mais infor-
mações, os interessados podem 
acessar o site: 
             www.vilaantiga.org.br 

Ingrid Vogl
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Segundo Ana Claudia, mesmo 
lecionando atualmente para crianças 
mais novas, as recordações de seu 
tempo de aluna na rede municipal 
influenciam sua maneira de educar. 
“Sem o companheirismo e o exemplo 
dos meus bons professores eu não 
teria escolhido essa profissão. Aquele 
foi um momento que não volta mais. 
Eles foram minha inspiração, fizeram 
diferença na minha vida”, recorda.

Ainda de acordo com a 
professora, o respeito à individualida-
de do aluno é outro exemplo a ser 
seguido de sua época na Zeferino Vaz. 
“Antigamente, apesar de o conteúdo 
ser o mesmo para todas as crianças, a 
maioria dos professores sempre 
tentou ver o individual. Hoje, no Cemei 
há muitas crianças e elas são diferen-
tes, também tento ver no aluno o que é 
específico dele”, explica.

Entre as lembranças das 
amizades na escola, as carteiras 
duplas, aulas divertidas e projetos, a 
vontade de lecionar foi crescendo em 
Ana Claudia e hoje, ela se orgulha de 
dizer que é uma profissional da 
educação. “Sinto-me bem, gosto muito 
disso. Estudei, me preparei e não 
consigo me imaginar em outra coisa. 
Eu me esforço para dar o máximo de 
mim e ser a melhor profissional 
possível”, diz.

Karen Duar te Pe lucc i  
também deve uma parcela de seu 
conhecimento à escola de sua 
infância, a Emef Floriano Peixoto. 
Professora formadora do curso de 
Tecnologia Educacional no Centro 
de Formação,  Tecno log ia e 
Pesquisa Educacional (Cefortepe), 
Karen não poupa elogios aos 
ant igos professores. “Estava 
mudando para a escola e só ia ficar 
se gostasse da professora. Um dos 
motivos por ter me tornado educado-
ra foi por me espelhar na professora 
da terceira série, a Márcia”, comen-
ta.

Karen teve a oportunidade 
de retornar ao Floriano, mas como 
professora. Ela conta que foi muito 
bom ver seus educadores como 
companheiros. “Foi emocionante 
para mim e para eles também. É um 
aluno voltando para dar aula com a 
maioria dos antigos professores”, 
lembra.

Ainda segundo ela, a Emef 
Floriano Peixoto tinha muitos 
projetos. Para ela, os concursos de 
literatura foram muito importantes e 
uma lembrança essencial, usada em 
sua maneira de ensinar. “Sempre fui 
muito estimulada à leitura nos tempo 

em que estudei no Floriano. Então, 
incentivo muito meus alunos também”, 
compara. 

A professora e arquiteta 
Edilene Teresinha Donadon estudou 
na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professor Vicente Rao.  
Com tom de voz entusiasmado, a 
conversa sobre a escola a faz vivenci-
ar novamente alguns momentos de 
sua infância. Ela não esquece o 
quanto sua formação acadêmica na 
escola influenciou em sua maneira de 
trabalhar. “O Vicente Rao me ensinou 
a ser mais proativa, arriscar, testar. O 
professor não estava ali para podar, 
mas sim para valorizar o que era 
diferente dele. Tiro esse aprendizado 
de lá. Na minha área de atuação, na 
arquitetura, não quero ver um projeto 
que seja a minha cara, quero que o 
trabalho fique com a cara do aluno. 
Então, vou orientando e não formatan-
do”, relembra.

Além das muitas etapas de 
aprendizagem para se tornar um 
docente, dom, vontade e bons exem-
plos também podem ser marcas dessa 
escolha. Repassando tais caminhos, a 
atual professora afirma que a escola 
permanece de maneira muito especial 

Retorno

Vivência

em sua vida. “Sempre gostei de 
desenhar, por exemplo. Foi lá que 
pude ter os primeiros contatos com 
essa possibilidade. Nas aulas de arte 
sempre pude me expressar muito”, 
ressalta.

Segundo Edilene, lecionar é 
respeitar e saber que professores não 
são donos de total verdade. “É muito 
mais um momento de troca”, frisa. 
“Minha vontade de ser professora foi 
reforçada pela escola. O Vicente Rao 
foi fundamental, tive uma super 
formação. A escola marcou minha vida 
e também é maravilhosa em minha 
memória afetiva. O professor me 
ensinou de um jeito que me agradou”, 
complementa. 

A escola Vicente Rao também 
faz parte do período de infância do 
professor José Roberto Gonçalves. 
Ele também estudou na escola de 
ensino fundamental e compartilha 
algumas histórias do seu passado.

O jornalista e professor do 
curso de formação de Etnia, Gênero e 

Preconceito Racial no Centro de 
Formação, Tecnologia e Pesquisa 
Educac iona l  (Ce fo r tepe)  da 
Secretaria de Educação lembra com 
carinho de um conjunto de diferen-
tes atividades que produziu durante 
o tempo que estudou na rede 
municipal.  

Gonçalves se recorda da 
professora de artes da escola e 
conta que antes de entrar na 
instituição, não teve uma boa 
experiência com essa disciplina. Ele 
se recorda de pintar um coelhinho de 
marrom e ser repreendido pela 
professora, que o mandou pintar o 
coelho de amarelo.

“A diferença na atenção da 
professora de artes na Vicente Rao 
me impressionou. Lá, não tinha 
certo ou errado. Ela possibilitava a 
liberdade de criação”, conta.

Junto de muitos outros 
professores que marcaram seu 
caminho, José Roberto também se 
espelha nesse método para lecio-
nar. “Procuro não bloquear, mas sim, 
desenvolver a autenticidade. A 
técnica é necessária, mas é preciso 
orientar a habilidade”, explica. 

Entre as recordações, o 
ambiente claro e acolhedor da 
escola são particularidades que 
José Roberto mais guarda na 
lembrança. “O que mais me marca é 
o fato da escola ser muito organiza-
da. Era uma escola muito limpa”, 
comenta José Roberto.

Viviam Cristina Leoni atua 
como professora no Cent ro 
Municipal de Educação Infantil 
(Cemei) e vem com a lição de que o 
professor é responsável por parte da 
boa educação do aluno. De acordo 
com ela, “a interação não deve 
acontecer apenas de professor para 
aluno”.  Viviam enfatiza que o 
professor deve manter a proximida-
de com o estudante para um melhor 
relacionamento em sala de aula. “A 
proximidade e o vínculo afetivo são 
fatores principais na educação”, diz.

Para a professora, os teatros, 
jogos e brincadeiras fizeram parte de 
sua vida na época de estudos na 
E s c o l a  M u n i c i p a l  d e  E n s i n o  
Fundamental Corrêa de Mello. 

A maior recordação de Viviam 
sobre os professores do Corrêa de 
Mello é a forma prazerosa com que 
eles explicavam o conteúdo das 
disciplinas. “Acredito que todos da 
escola contribuíram para minha 
formação e trouxeram experiências 
positivas de forma que eu consiga 
fazer os alunos se sentirem bem como 
eu me sentia”, conta.

Andar pelos corredores, 
escrever em agendas e comer o 
lanche na cantina são lembranças 
comuns entre crianças nas escolas. 
Viviam também tem suas recorda-
ções. Ela tem uma imagem ampla da 
estrutura do Corrêa de Mello. Além de 
se recordar dos lugares em que fazia 
seus trabalhos, ela se lembra de 
muitos professores com quem tinha 
afinidade. “Eu estudei na Emef quando 
era pequena, então relembro como se 
fosse pequena também. É um espaço 
muito rico, visitar a escola é uma 
nostalgia”, completa.

Lição de vida

Histórias compartilhadas



objetivos mínimos a serem atingidos.
 “A educação é um conheci-

mento que está vivo, não conseguimos 
imaginá-la estática, não vai acabar. 
Temos um documento que diz o ponto 
de partida para essa construção, pois a 
sociedade é dinâmica e a educação 
está ligada ao avanço social. Como a 
sociedade está em constante transfor-
mação, a educação também está em 
constante evolução”, frisa Capellano.

Luiz Capellano ressalta que 
todos os cursos de formação devem se 
agregar às diretrizes e se comprometer 
em estar articulados com o eixo do 
currículo. “Os cursos de formação 
mantém uma ligação orgânica com o 
currículo, é uma interface com a diretriz 
curricular. O professor deve estar 
centrado no currículo e pensando na 
avaliação”, complementa.

Segundo a coordenadora 
pedagógica do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada (Naed) da 

prática e que as escolas serão incenti-
vadas a seguir a diretriz. “Conseguimos 
colocar nessa diretriz algo que já vinha 
sendo discutido e qualquer professor 
ingressante terá acesso ao documento. 
Em sua grande maioria, as escolas já 
vinham comprometidas com a concep-
ção de criança e adolescente, com a 
formação de cidadania e com os 
objetivos, sabendo que a escola deve 
ser dinâmica e dar espaço ao aluno. 
Quem não cumpria as ideias anteriores, 
sabe agora que isso são regras e 
princípios da rede, agora a diretriz é 
oficial”, conta.

Sônia explica, ainda, que 
haverá acompanhamento para que 
todas as escolas estejam empenhadas 
em discutir o currículo, ou seja, os 
coordenadores pedagógicos terão 
reuniões semanais com os orientadores 
pedagógicos das escolas. “Se percebe-
mos que algumas escolas não estão 
olhando e focando no currículo, a 
discussão deve ser colocada na mesa. 
O único jeito é elaborar as ideias junto 
com os professores”, comenta Sônia.

região Sul, Sônia Ferreira, a diretriz 
norteia a ação comum entre as 
escolas e os anos de escolarização 
dos alunos. “As crianças, ao entrar 
no ensino fundamental, ficam nove 
anos na escola e essa formação 
precisa de uma coerência, de um 
planejamento organizado, sistemati-
zado e de continuidade. É preciso 
que não haja interrupções para que a 
criança possa concluir, consolidar e 
dominar o conhecimento ao longo 
dos anos”, diz.

Sônia, também presente no 
processo de sistematização do 
currículo, diz que a diretriz possui 
valores, concepções sobre o que é a 
escola e seu papel perante a socieda-
de. “Quem trabalha com a educação 
pública deve pensar em quem são as 
crianças, quais suas carências e que 
direitos temos para lutar para garantir 
que elas se formem como cidadãos 
plenos de direito”, diz a coordenado-
ra.

A coordenadora reforça que 
agora as mudanças serão vistas na 

diretriz busca bem 
comum entre escolas

Ação comum
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Construção do documento foi feita a partir de num processo 
contínuo de reflexão e ação, envolvendo os sujeitos da prática pedagógica

(In)Formação

Mayara Castilho

O estudo do currículo 
pedagógico e a 
criação de uma nova 

estrutura para o sistema educativo são 
questões que se tornaram cada vez 
mais necessárias para se estabelecer 
uma diretriz que una toda a rede 
municipal de ensino em uma meta 
comum com relação ao ensino e 
aprendizagem.

Por conta disso, a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) retomou, 
em 2009, a intenção de consolidar as 
diretrizes curriculares para todas as 
unidades do ensino fundamental e para 
o projeto Educação para Jovens e 
Adultos (EJA). 

Criada para formular, formatar 
e consolidar o currículo, a Assessoria de 
Currículo, vinculada ao Departamento 

Pedagógico, coordenou o processo 
de sistematização das diretrizes 
curriculares, que durou quase dois 
anos. Segundo a professora doutora, 
Suely Aparecida Galli Soares, que 
participou efetivamente das discus-
sões, a diretriz curricular foi construí-
da num processo contínuo de reflexão 
e ação, envolvendo os sujeitos da 
prática pedagógica. “O documento 
retrata a política de educação e sua 
gestão e reúne princípios educativos 
como base comum para toda a rede 
municipal, como um caminho para a 
melhoria da qualidade social do 
ensino e da aprendizagem”, diz. 

Suely diz que as mudanças 
esperadas com as diretrizes depen-
dem também do engajamento de sua 
implantação. “É importante que os 

protagonistas da ação docente se 
apropriem dos conceitos, dos objetivos 
e trabalhem no sentido de ver, no 
processo de implementação, os 
resultados e sua avaliação contínua 
visando o aperfeiçoamento das diretri-
zes em relação as demandas da 
realidade social do município, estado e 
país”, completa.

O professor formador Luiz 
Carlos Capellano também teve presen-
ça ativa nas reuniões sobre as diretrizes. 
Ele explica que outras questões foram 
agregadas ao documento, como temas 
voltados à sexualidade, capítulos da 
própria constituição da rede pública de 
Campinas e o Programa Mais 
Educação, que visa a educação no 
período integral. Para ele, o documento 
está em construção e há conteúdos e 

Currículo pedagógico: 
estar do aluno e meta 
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Para esta edição, a revista Articule-se trouxe três importantes dicas de leitura. 
Questões de meio ambiente, raciais e sobre a origem e características dos povos são boas 
opções para quem busca conhecimento e (por que não?) entretenimento.

Conscientização ambiental

Questões raciais

O livro Banho da Terra, da 
autora Nilza Aparecida Hoehne fala 
sobre importantes aspectos da 
ciência, como conceitos básicos de 
astronomia e meio ambiente, além de 
falar sobre solidariedade e respeito 
ao planeta, de maneira lúdica e 

O material reunido no livro 
Consciência Negra em Cartaz é 
resultado da campanha com o 
mesmo nome da publicação, 
lançada em São Paulo e em 
Campinas em 2010, em uma 
parceria do governo de São Paulo 

A coleção Terra de Toda Gente 
traz livros de Patrícia Engel Secco que 
falam sobre a origem e características 
dos povos em narrações que prendem 
a atenção do leitor. Os amigos 
músicos- origem: Alemanha; Um 
presente para Adeola - Origem: 
Nigéria e A montanha do poder - 
Origem: Japão trazem belas e 

criativa. A autora doou 1,5 mil 
exemplares às escolas de ensino 
fundamental da rede municipal. Os 
livros estarão disponíveis nas 
bibliotecas escolares e devem ser 
usados como mais um complemen-
to aos livros didáticos. 

Prazer em conhecer

com a Prefeitura de Campinas. O 
livro reúne cartazes com informa-
ções sobre a questão étnica racial e 
tratam, ainda, da conscientização da 
população sobre o assunto. A 
publicação está disponível em 
bibliotecas públicas.

Origens culturais
coloridas ilustrações de Edu A. 
Angel e contos de culturas que 
formam a cultura brasileira. A 
coleção tem parceria da Lei de 
Incentivo a Cultura, do Ministério da 
Cultura. Mais informações sobre a 
coleção podem ser obtidas pelo site: 
www.projetofeliz.com.br ou pelo e-
mail: projetofeliz@terra.com.br

Ingrid Vogl

Currículo escolar como contribuição 
para uma educação de qualidade

Opinião

a busca por uma educação de 
qualidade, as avaliações dos sistemas 
educativos pautaram-se, por muito 
tempo, no desempenho dos alunos, 
restringindo-se, assim, aos dados 
estatísticos quantitativos, que se 
mostraram insuficientes para estabele-
cer ações que provocassem mudanças 
significativas para um ensino que de 
fato atenda a todas as camadas da 
sociedade. 

Com as reformas educacionais 
estabelecidas pelas LDB (Lei de 
Diretrizes de Base), que apontam para 
uma crescente preocupação com a 
organização dos conteúdos e com os 
objetivos educacionais a serem 
alcançados, os sistemas passaram a 
oferecer programas de ensino e a 
avaliá-los por meio de processos 
externos. Contudo, tais ações não 
provocaram os avanços esperados, de 
modo que houve a necessidade de 
trilhar caminhos no sentido de se 
estabelecer como foco de estudo não 
apenas o aluno, mas também as 
práticas pedagógicas. 

Deste modo, o currículo 
escolar, entendido como um conjunto de 
planos e práticas pedagógicas e 
administrativas, deve ser discutido, 
organizado e sistematizado pelos 
educadores envolvidos no processo, 
fruto de uma intencionalidade coletiva. 
Porém, na Rede Municipal de Ensino de 
Campinas (RMEC), observamos que, 
por vezes, unidades educacionais ainda 
se utilizam de práticas individuais dos 

educadores, exigindo uma constante 
reformulação dos Projetos Políticos 
Pedagógicos para a organização do 
trabalho coletivo na unidade. Todavia, 
o trabalho coletivo nas unidades não 
se configura enquanto prática na 
Rede. Daí a necessidade de se 
estabelecer um currículo comum 
básico, que unifique todas as unida-
des educacionais na RMEC. 

A intenção de se construir o 
currículo na Rede data desde a 
década de 80, mas somente em 2009, 
a partir de um projeto maior de 
melhoria da qualidade social de 
ensino na Rede, retomou-se a 
proposta de se constituir diretrizes 
curriculares para todas as unidades 
do ensino fundamental e EJA. O 
objetivo deste documento é oferecer 
bases sólidas para a construção de 
uma sociedade que garanta uma vida 
plena de possibilidades de desenvol-
vimento físico, cognitivo, afetivo, ético 
e estético para todas as crianças, 
jovens e adultos. Sendo assim, 
estabeleceu-se um plano com uma 
metodologia que tem como princípio a 
reflexão sobre a prática, a experiência 
pedagógica existente na Rede, as 

práticas culturais que reúnem 
saberes/conhecimentos e modos de 
se lidar com os mesmos, dentro de 
um processo que oportuniza a 
participação de todos os sujeitos 
envolvidos.

A s s i m ,  o  d o c u m e n t o  
contendo as diretrizes, concluído em 
sua primeira etapa ao final de 2010, 
foi encaminhado à Rede a fim de 
nortear a construção dos Projetos 
Políticos Pedagógicos de cada 
unidade escolar. A partir de então, 
iniciou-se o processo de implementa-
ção das Diretrizes

Compreendo, portanto, que 
Campinas está no caminho certo, ao 
consolidar um processo pautado na 
reflexão contínua e no debate, 
parametrizado pela qualidade social 
da educação e construído pelos 
sujeitos da prática pedagógica, que 
fazem do trabalho na escola a sua 
voz, a sua paixão, sua crença e 
verdade, parte intrínseca, enfim, de 
seu projeto de vida.

Heliton Leite de Godoy é 
Assessor Técnico de Currículo e 
pesquisa Educacional da Secretaria 
Municipal de Educação.

N
Heliton Leite de Godoy
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