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portáteis conectados com uma lousa digital e conteúdo 3D

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

Gestão educacional
salva escola pública
A solução comercial da Kroton
para escolas públicas atende
hoje 12 cidades, tendo desde
10 mil até 700 mil habitantes.
Em Contagem (MG), o entrave
solucionado era de coordenação.
A secretaria de educação lançava
um planejamento, mas cada
escola aplicava à sua maneira,
dificultando a análise de resultado.
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Educação integral
é ameaça a ONGs?
A aprendizagem é ponto crítico para a melhoria da edu-
cação. Apesar dos avanços, o último relatório da orga-
nização Movimento Todos pela Educação, aponta, por
exemplo, que apenas 11 em cada cem estudantes do ter-
ceiro ano do ensino médio saem da escola com o co-
nhecimento esperado em matemática. Sem ensino de
qualidade, deficiências como essa não se resolvem. A
busca de solução está na educação de tempo integral,
sistema que prevê, a partir da jornada ampliada na es-
cola, a diversificação do currículo, com conteúdos que
podem dar mais vida aos aprendizados obrigatórios e
colocar o mundo atual dentro da escola. Significa a
possibilidade de aulas mais atraentes e significativas,
essenciais para combater a evasão escolar.

O programa Mais Educação, do MEC, vai nessa dire-
ção. É recente, começou a ser implantado nas redes pú-
blicas estaduais e municipais de ensino em 2008, certa-
mente inspirado, em certa medida, no trabalho que or-
ganizações da sociedade civil já faziam e fazem, ofere-
cendo a crianças, adolescentes e jovens atividades no
contra-turno escolar (esporte, artes, tecnologia, prepa-

ração para o trabalho).
Ou seja, uma garantia
de ganho de qualidade
no ensino enquanto a
política pública dá seus
primeiros passos.

A educação integral é
ainda um cenário para
o futuro, mas há orga-
nizações não governa-
mentais receosas de
perder espaço nesse ca-
minho. “Hoje, a maio-
ria das ONGs oferece
seu programa no con-
tra-turno: se o aluno
vai à escola de manhã,
participa das ativida-

des à tarde. Se a escola será de turno único, como será
possível?”, pergunta Alex Grael, que comanda o Proje-
to Grael, um dos finalistas na última edição do Prêmio
Empreendedor Social.

Grael acha necessário e possível conciliar, “fazendo
com que a atuação destas organizações sejam mais inte-
gradas na agenda da escola”. Maria Antonia Goulart, até
recentemente na coordenação de um bem-sucedido
programa de educação na rede pública de ensino de Nova
Iguaçu (RJ), lembra que o Mais Educação do MEC tem
como um de seus pilares a aliança do poder público com
a sociedade civil, garantindo inclusive recursos por meio
do projeto Dinheiro Direto na Escola. Em Nova Iguaçu, as
ONGs também puderam atuar participando de editais
que geraram convênios. “Fizemos parcerias com mais de
50 instituições locais. O requisito básico é o trabalho da
ONG estar alinhado com o projeto pedagógico da escola e
a política educacional”, diz Goulart.

Há muitos outros aspectos a administrar. Às vezes, há
uma visão equivocada de que a escola fica com a parte
“pior” (o português, a matemática) e a ONG com a “boa”
(as atividades de natação, teatro ou de tecnologia). Outra
questão é o espaço. Se a escola não comporta todas as
atividades ou quer oferecer ao aluno outros locais de
aprendizagem, precisa garantir a mobilidade segura.

Para Fernando Rossetti, diretor executivo do Gife, gru-
po que reúne instituições, fundações e empresas com
projetos sociais, a maioria na área de educação, um desa-
fio para as ONGs é a profissionalização. Elas precisam de
gestão transparente para atuarem como parceiras na polí-
tica pública. Outro desafio está na postura: ver nessa po-
lítica uma ameaça ou uma oportunidade para inovar? ■
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Na Sala de Aprendizagem Interativa, o professor
pode projetar a tela do netbook de qualquer
aluno na lousa, estabelecendo um contato direto
que permite um tratamento individualizado a cada
aluno. João Lacerda, diretor da Kroton, destaca
uma situação que presenciou na classe do 6º ano do
ensino fundamental. O professor passou aos alunos
um trabalho de reciclagem do meio ambiente.
Na faixa de 11 e 12 anos, os alunos pesquisavam e
preparavam a aula nos seus computadores portáteis.
Sem nenhuma reunião, os alunos trocaram ideias
fora da escola, para depois apresentarem os
trabalhos na sala de aula. Cada aluno citou sua
pesquisa da própria carteira, e todos puderam
acompanhar o raciocínio nas respectivas telas.
Ao final, os alunos fizeram uma coleta do que tinha
de melhor dos estudos e publicaram automaticamente
na internet. “Isso é interessante porque, a partir
de um tema, os alunos se moveram, houve
um agrupamento. É um sinal”, analisa Lacerda.

Jogos de tabuleiro
em prol do raciocínio
Outra linha de atuação do grupo
de inovação da Kroton é o projeto
“Mentes Inovadoras”. Por meio
da ferramenta fornecida pela
empresa israelense Mind Lab,
jogos de tabuleiros contribuem
para estimular o raciocínio dos
alunos do 2º ao 5º ano do ensino
fundamental da rede Pitágoras.
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Inovação chega ao
ensino superior
Nas unidades de ensino superior da
rede Kroton Educacional, não há mais
transmissão de conteúdo dentro da
sala de aula. O professor passa os
dados através de um portal antes do
período letivo e valoriza o ambiente
em grupo para as discussões sobre
o tema. É a tecnologia suportando
um projeto pedagógico.
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