Comunicado foi mal redigido, afirma secretário-adjunto
Guilherme Bueno
por Fábio Takahashi
Segundo Guilherme Bueno, texto deveria tratar apenas de "casos específicos"
De acordo com ele, a intenção da Secretaria da Educação era padronizar o procedimento
exigido pelo Ministério Público
O secretário-adjunto da Educação de São Paulo, Guilherme Bueno, afirmou ontem em
entrevista à Folha que o comunicado enviado às direções de escolas sobre a possibilidade de
alunos da rede estadual pularem uma série no meio do ano letivo deveria tratar apenas de
casos específicos, "de pais que procuraram algum órgão público".
Ele admitiu, no entanto, que o texto foi mal redigido e deu a entender que a data de corte
para definir as matrículas havia mudado.
Bueno disse que a intenção da Secretaria da Educação era padronizar o procedimento que
estava sendo exigido pelo Ministério Público.
"Não achamos essa mudança boa. Mas tem sido a posição do Ministério Público", disse o
representante da pasta.
Guilherme Bueno negou que tenha havido atraso na implementação do novo ensino
fundamental. "Em todo o Estado, isso já vem acontecendo há anos", afirmou.
FOLHA - Por que a secretaria divulgou o comunicado?
GUILHERME BUENO - Por ser uma regra nova, tivemos muitas consultas, ofícios e pedidos
de pais no Ministério Público para mudar a série dos filhos. Quisemos organizar os
procedimentos. Em qualquer lugar do mundo, é preciso estabelecer um corte. Isso causa
discussões como essa.
Mas a redação do comunicado não ficou boa. Deu a entender que havíamos mudado toda a
regra. Era para tratar apenas de casos específicos, de pais que procuraram algum órgão
público.
FOLHA - O sr. não conhecia o texto do comunicado?
BUENO - Não. Foi feito pela Cogsp (coordenadoria da Grande São Paulo) e pelo CIE (centro
de informações, ambos órgãos da Secretaria da Educação). Hoje [ontem] conversei com
eles, e faremos uma nova redação.
FOLHA - Mas diversas escolas já completaram a mudança.
BUENO - É verdade.
FOLHA - Não é prejudicial ao aluno mudar de série durante o ano letivo?
BUENO - Pior seria ele ficar numa série inadequada. Veja, não achamos essa mudança boa.
Mas tem sido a posição do Ministério Público.
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BUENO - Discordo. Em todo o Estado, isso já vem acontecendo há anos.

do

ensino

Na capital, por ser um caso específico [as redes estadual e municipal têm quase o mesmo
tamanho], demorou mais.
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