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100% DE APROVEITAMENTO

A
tendência é forte e se expan-
de no Brasil: as Secretarias
Municipais de Educação es-
tão optando por trabalhar

com material didático de empresas
educacionais no lugar dos livros forne-
cidos pelo MEC. O motivo é claro. O méto-
do regionaliza as formas de aprendi-
zagem e prioriza as particularidades de
cada escola, o que resulta numa qua-
lidade de ensino voltada aos pontos que
requerem maior atenção de coorde-
nadores e educadores em cada instituição.

"É um trabalho diferenciado,
porque faz com que a prefei tura
mantenha a sua identidade. Organiza
a vida dos gestores e unifica a educação,
valorizando os projetos e trabalhos
desenvolvidos em cada município", diz
Roberto Gomes, gerente de vendas do
grupo Anglo.

A parceria entre Secretaria de
Educação e grupos educacionais é feita
por meio de licitações. Finalizado o
processo, a Secretaria repassa ao gestor
de cada escola as apostilas e todo o
material complementar produzido pela
empresa selecionada. Mas aí vem a
dúvida: como implementar esse novo e
cada vez mais comum sistema de
educação na escola pública? Como o
gestor deve se porta diante de tal
mudança, já que é ele quem vai ter de
trabalhar junto aos professores? "Cria-
tividade, dinâmica e muita técnica
inovadora de trabalho: assim o gestor
pode difundir as idéias na escola e
envolver os educadores para um melhor
aproveitamento", diz Mirian Romagnoli,
assistente de direção de uma escola
pública de educação básica de Santana
da Parnaíba - SP. Lá, o método foi
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implantado há quatro anos e, desde
então, os resultados positivos têm sido
evidentes. "O gestor tem incentivado o
professor a trabalhar de diversas formas
com os alunos, num aproveitamento
total do material utilizado em sala de
aula. As crianças estão tendo contato
com uma riqueza de informações",
comemora Mirian.

Já em Santa Cruz do Rio Pardo - SP,
o novo método de ensino nas escolas
públicas acabou de ser implantado. A
Secretaria de Educação fixou o sistema
mediante apostilas do grupo Anglo no
ensino fundamental, de 1a a 4a série, no
mês de abril de 2007. "Implantamos o
novo sistema de ensino para que a rede
municipal possa caminhar dentro de
uma linha pedagógica específica, tenha
um norte de trabalho", diz a secretária
de educação do município, Renata Bozzo
Vieira. Segundo ela, o método oferece
capacitação continuada aos professores,
dando-lhes suporte para falarem a
mesma linguagem na área educacional
e, também, um acompanhamento
sistematizado com equipe específica.
Esse tratamento especial é o que tem
colaborado na gestão dos diretores e na
adaptação dos professores e alunos, com
reuniões incluindo os autores das
apostilas das diferentes disciplinas.

Para Roberto Gomes, do Anglo, a
parceria entre os municípios e o grupo
deve significar muito mais do que o
simples repasse de materiais. "Nós
trabalhamos no processo de alfabetização
como um todo. Por meio de um
diagnóstico, identificamos as dificulda-
des da escola e procuramos pontuar as
suas necessidades. As assessorias
pedagógicas estão voltadas para superar
esses obstáculos e implantar, de forma
mais proveitosa possível, o método de
ensino." Esse é um objetivo comum entre
a gestão pública e o próprio grupo.

No período de implantação, a equipe
pedagógica reúne-se com os gestores e
educadores da escola. Nessa etapa, são
apresentados todos os materiais e formas
de utilização. O grupo escolar é orientado
sobre os conceitos do sistema educativo
e recebe sugestões para o dia-a-dia, como
reunião de pais, integração entre
segmentos, planejamento e atividades
extraclasse. No decorrer do ano, outras

reuniões são realizadas com a assessoria
pedagógica, diretores e professores da
instituição. Gomes diz que os encontros
acontecem de 3 a 4 vezes por ano, mas o
ideal é analisar cada caso, já que algumas
escolas precisam de mais tempo.

O papel do gestor, neste processo, é
fundamental. Ele deve buscar atuar junto
aos diagnósticos, apresentando os
maiores problemas da sua escola e
trazendo o docente para perto desse
sistema de ensino. Para Gomes, envolver
toda a equipe na escola é muito
importante, embora os primeiros passos
devam ser dados pelo diretor. Outra
alternativa para o gestor é discutir
sugestões de trabalho com os professores
e encaminhar questões operacionais e
administrativas à equipe de assessores.
O trabalho feito com os educadores é
ainda de incentivo, já que a utilização do
material não é o que basta. A atualização
dos professores, com estudo, pesquisa e
cursos, também são atividades que não
podem parar.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, a
atuação do gestor tem sido positiva: "Os
gestores estão recebendo muito bem essa
mudança, pois como ação prática nessa
troca pode-se citar a própria decisão na
implantação do novo sistema, que foi
uma idéia construída e executada junto
com gestores, coordenadores e demais
profissionais da educação", diz Renata.
Os diretores da rede municipal fazem,
além disso, o acompanhamento dos
professores em salas de aula e atividades
de ensino escolar. "Geralmente, as
novidades assustam um pouco no início.
Mas os educadores se empenharam e até
hoje dá certo", diz a assistente de direção.

MANUAL PRÁTICO DO GESTOR
Sua escola já trabalha (ou irá trabalhar)
com material didático da rede particular?
Veja como proceder para aproveitar da
melhor maneira o uso desse material e os
benefícios que o grupo oferece.

• Conhecer o seu corpo docente
Uma turma de professores é formada
por profissionais de diversos tipos.
Saber identificar quais são as suas
habilidades e deficiências é o primeiro
passo para a implantação de um novo
sistema de trabalho.

• Buscar a motivação
Professor desmotivado é aula per-
dida. Procure envolve-los no pro-
cesso: explique como funciona, quais
são os objetivos e metas da escola ao
adquirir o novo método de ensino.
Assim que se sentir responsável pela
educação da sua classe e valorizado
por isso, o professor trabalhará mais
motivado.

• Atualização
Busque, junto ao grupo de assessores
pedagógicos, a atualização constante
de todos os educadores da escola.
Promova cursos, palestras, conferên-
cias e workshops.

• Necessidade de adaptação
Toda novidade requer paciência, logo,
não vale desistir no primeiro obstáculo.
Se você está certo de que tem em mãos
um bom material, é hora de buscar
práticas de implantação por meio do
apoio pedagógico e reuniões com os
educadores.

• Grupo educacional
Usufrua todos os benefícios que o gru-
po educativo oferece. Além de ativi-
dades realizadas durante todo o ano,
como palestras e cursos nas institui-
ções, existem os congressos que inte-
gram educadores de diversas escolas.
A troca de experiências é sempre
benéfica e pode agregar novas idéias à
sua gestão.

• Alternativas de comunicação
Busque, junto ao grupo educacional,
os meios de comunicação disponíveis,
tais como: canais de TV, site na Internet,
informativos e boletins eletrônicos.
Toda essa gama de informações
enriquece seu conhecimento sobre
diversos assuntos e, neste caso espe-
cífico, tem fácil acessibilidade.

• Regionalização
Procure adaptar o novo método de
ensino às necessidades e peculia-
ridades da sua escola. Deste modo,
aprimora-se a qualidade de aprendi-
zagem sem desvalorizar as iniciativas
e projetos próprios. Utilize o novo
sistema ao seu favor. G
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