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EDUCAÇÃO

Educação integral põe Apucarana no mapa
Rede pública da cidade paranaense tem notas cada vez melhores nas avaliações do MEC e se torna modelo para o país
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A PROFESSORA Edilaine Souza auxilia a aluna Eduarda Magnólia na aula de balé da Escola Karel Kober

ALUNOS da Escola Padre Antonio Vieira estudam usando computadores

Adauri Antunes Barbosa
adauri@sp.oglobo.com.br

Enviado especial

● APUCARANA (PR). A cidade
brasileira que implantou há
dez anos o Sistema de Educa-
ção Integral na rede pública
colhe agora os frutos do traba-
lho: o impressionante índice
de 0,1% de evasão escolar em
2009, e notas cada vez melho-
res nas avaliações de desem-
penho organizadas pelo MEC.
A experiência de Apucarana,
município de 120 mil habitan-
tes, no norte do Paraná, tor-
nou-se o principal modelo re-
comendado pelo Conselho Na-
cional de Educação (CNE).

As crianças ficam na escola
das 7h30m às 16h30m. Depois
das aulas, seguem para o refor-
ço escolar, onde o professor
percebe falhas e trabalha indi-
vidualmente as dificuldades.

Os cerca de 9 mil alunos da
rede municipal — 7 mil nas es-
colas de primeira à quarta sé-
rie; 1,5 mil nas creches; 300 do
ensino de jovens e adultos; e
300 da Educação Especial —
são atendidos por 655 profes-
sores. O salário médio dos
professores, segundo a prefei-
tura, foi R$ 1.637,56 em maio
passado. O menor salário, pa-
ra iniciantes com 20 horas se-
manais, é de R$ 776,32; o
maior, de diretoras e coorde-
nadoras, de R$ 4 mil.

Obrigada por lei a investir
25% do orçamento em Educa-
ção, Apucarana faz mais: des-
tina 32% do seu orçamento pa-
ra as 39 escolas municipais,
que atendem alunos do pri-
meiro ao quarto ano do ensino
fundamental. No Paraná, o en-
sino do quinto ao nono ano é
responsabilidade do governo
estadual.

Os resultados aparecem nos
índices nacionais, como a Prova
Brasil. Em Matemática, a média
de Apucarana cresceu: 198,4

(2005), 217,7 (2007) e 237,5
(2009). Em Português também
houve evolução: 189,8 (2005),
195,7 (2007) e 206,6 (2009). No
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), a nota
do município em 2009 foi 6,0, en-
quanto a do Estado do Paraná
foi 5,4, a dos três estados do Sul,
5,1, e a do Brasil, 4,6.

Escolas oferecem aulas de
balé, caratê e artesanato
O secretário de Desenvolvi-

mento Humano, Cláudio Silva,
diz que, no último Ideb, 60%
das escolas da rede municipal
tinham nota entre 6,0 e 7,0,
28% entre 5 e 5,9 e 12% entre
4,4 e 4,9. A média nacional foi
de 4,6 e a do Paraná, 5,2.

Na escola Luiz Carlos Prestes,
no bairro das Chacrinhas, a pro-
fessora de Educação Especial
Geralda Maria Matias da Silva se

emociona quando fala de sua
única aluna, uma menina de 9
anos que tem paralisia cerebral
e movimentos restritos:

— A gente percebe pelos olhi-
nhos dela que ela está enten-
dendo tudo. Não consegue falar,
mas ouve tudo com tanta aten-
ção que a gente fica contente,
emocionada até, quando perce-
be que ela está aprendendo.

As escolas da rede municipal
têm autonomia para oferecer
no período integral aulas e ofi-
cinas que agradem aos alunos.
As mais requisitadas são balé,
caratê, trabalhos manuais e ar-
tesanato. Na Escola Vida Nova,
a professora Rosa de Oliveira
Franzotte cuida da horta:

— Os alunos levam para ca-
sa não só as verduras, mas
também o conhecimento para
plantar e colher.

— Para cuidar da qualidade

do ensino temos de diversifi-
car oficinas. Fazer com que as
crianças gostem da escola. A
escola deve ser prazerosa —
ensina a diretora Eliane Zanin.

No Parque Bela Vista, um
dos bairros com maior vulne-
rabilidade social, a diretora da
Escola Professor Idalice Morei-
ra Prates, Eliane Zanin, reduziu
as faltas com o projeto “Quem
não falta ganha”: todos os alu-
nos que, no bimestre, não ti-
vessem faltas concorriam a
uma bicicleta. O índice de com-
parecimento foi subindo no
ano passado: de 47% para 52%,
depois para 74% e 78%. Uma
das mais movimentadas festas
foi a da chegada dos novos
computadores. Os micros anti-
gos foram sorteados entre alu-
nos com faltas justificadas.

— Fizemos outro projeto tra-
balhando o aspecto da violência.

Tinha muita briga e consegui-
mos diminuir o problema mos-
trando que o aluno podia ter ou-
tra conduta — conta Eliane.

Muitos pais passaram a ser
voluntários. Fátima Regina N. C.
Rodrigues levou um grupo de
crianças ao dentista na Unidade
Básica de Saúde, ao lado da Es-
cola Professor Idalice Moreira
Prates. A dentista da UBS recla-
mava que os pais não levavam
os filhos para tratar os dentes. A
diretora teve a ideia de juntar
grupos de cinco a sete crianças
e colocar uma mãe voluntária
para levá-las ao consultório. Fá-
tima aceitou o trabalho porque
acredita que deve retribuir o ca-
rinho que a filha Giovana, de 9
anos, recebe na escola:

— Minha filha adora tudo. Faz
balé, aula de artesanato. Apren-
deu até a fazer um cachecol. É
tanto carinho que as crianças
nem querem ir embora.

Mãe de Isadora, de 9 anos,
Tânia Regina A. C. Alves, outra
voluntária da educação inte-
gral, conta que a filha é supera-
tiva e teve a chance de partici-
par de várias atividades:

— Ela participa de tudo, tor-
neio de bola queimada, aulas de

bordado, pintura. Mas se identi-
ficou mesmo foi com o balé.

A escola oferece alimentos
comprados diretamente de
produtores da região, enrique-
cidos muitas vezes pela horta,
e tratados de forma balancea-
da por nutricionistas. São três
refeições por dia: café da ma-
nhã, almoço e café da tarde.

Reeleito depois de conven-
cer a cidade de que a educação
integral era o caminho certo, o
então prefeito Padre Valter Pe-
gorer (PMDB) fez o sucessor. O
atual prefeito, João Carlos de
Oliveira (PMDB), admite que só
foi eleito em 2008 por causa do
projeto.

Mas o município conseguiu
uma excelência cuja continui-
dade é incerta. A partir do
quinto ano, o ensino cabe ao
governo estadual, e o modelo
integral é interrompido:

— A gente não pode esque-
cer que é a partir dessa idade,
da pré-adolescência, que co-
meça a fase mais crítica do de-
senvolvimento. Então, a edu-
cação integral não pode ser in-
terrompida, tem que ter conti-
nuidade — reivindica Tânia
Regina A. C. Alves.

‘Aqui resolvemos sonhar juntos’
Município cearense universaliza programa de tempo integral sem gastar muito
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O MUNICÍPIO
de Eusébio

(CE) adotou o
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integral em

todas as suas

35 unidades

de ensino
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● EUSÉBIO(CE). Sair para trabalhar ao lado
dos filhos virou motivo de satisfação para
a professora Lislene Pires dos Santos, da
Escola de Ensino Infantil e Fundamental
Otoni Sá, em Eusébio, região metropolitana
de Fortaleza. Lislene atende crianças com
necessidades especiais. Ao mesmo tempo,
fica de olho nos filhos de 7 e 10 anos, alu-
nos em tempo integral na mesma escola.

Eusébio foi o único município cearense
a universalizar o programa do tempo in-
tegral nas 35 unidades da rede municipal,
desde o ano passado. Até ultrapassou a
meta do Plano Nacional de Educação
(PNE) que prevê a implantação desse re-
gime em 50% das escolas públicas de edu-
cação básica só em 2020. Ao todo, são be-
neficiados 3.500 alunos do berçário ao 9o-

ano, num universo de 13.500 matrículas.
A jornada vai das 7h às 17h. Em um

turno há disciplinas curriculares. No
outro, esporte, informática e oficinas de
Português, Inglês, Matemática, artes,
crochê, renda e tear. O artesanato é
vendido na comunidade e o dinheiro,
usado para comprar matéria-prima. Na
escola, os alunos fazem o dever de casa,
chamado de tarefa orientada.

Em todas as escolas foi instituído o al-
moço pedagógico. Os “bandejões” e uten-
sílios de plástico foram abolidos. Cada
criança, a partir dos 6 anos, serve-se so-
zinha e come em prato de louça, com co-
po de vidro e talher inoxidável. O receio
de que os objetos virassem armas deu lu-
gar ao orgulho de ver as crianças comen-
do com educação. Garfo e faca não intimi-
dam mais Artur de Oliveira Saraiva, de 6
anos que, diferentemente dos pais, não
usa só colher. O almoço pedagógico sur-
giu quando a secretária municipal de Edu-
cação, Marta Cordeiro, viu, num shopping
de Fortaleza, um garçom rindo de uma fa-
mília que pediu colheres para comer.

— Prometi que nunca nossas crianças
iriam passar por aquela humilhação.

Comida tem à vontade e ninguém pre-
cisa disfarçar o apetite. No começo, os
olhos eram maiores que a barriga. Ao

todo, fazem três refeições na escola.
— O que eu gosto mais é da comida e

de dormir — disse Fransley Rodrigues
Silva, de 11 anos, aluno da 4a- série.

A sesta é outra decisão compartilhada
pelas escolas. As professoras perceberam
que a falta do descanso prejudicava as ati-
vidades depois do almoço. Durante uma
hora, as salas são transformadas em dor-
mitórios, com os alunos separados por fai-
xa etária e sexo. Para a secretária de Edu-
cação do município, universalizar o tem-
po integral não é bicho de sete cabeças, e

um passo é fundamental: sensibilizar a co-
munidade escolar e os pais dos alunos.

— Sei que todo sonho de educador
vira pesadelo muito cedo. Mas aqui re-
solvemos sonhar juntos — diz Marta.

A experiência derrubou o mito de que
o programa requer investimento alto e
grandes obras. As escolas sofreram ape-
nas algumas adaptações. Salas usadas
pela administração foram cedidas para
outras atividades. Eusébio investe de
28% a 30% do orçamento em Educação,
enquanto a lei determina 25%.

A ESCOLA COM QUE EU SONHO
Rosa de Oliveira Franzotte • Professora

Exemplo para toda a vida
● A escola com que sonho é
aquela onde temos alunos e
professores interessados em
não somente aprender, deco-
rar, mas em viver experiên-
cias, entender como vive-
mos, formar um caráter e
construir cada futuro.

A escola com que sonho
é aquela que jamais será es-
quecida, jamais será perdi-
da na lembrança. Aquela
que temos na ponta da lín-
gua e que servirá de exem-
plo para toda a vida. A ba-
se, a estrutura, o alicerce.

Aquela em que alunos não
tenham medo de tentar e
professores não tenham me-
do de errar. Onde professo-
res complementem os alunos
e os alunos também ensinem
aos professores.

A escola com que eu so-
nho é aquela para mim, pa-
ra você, para todos nós.

* Rosa de Oliveira Franzotte
exerce o magistério há 25 anos
e há 15 é professora da Escola
Municipal Vida Nova, o Caic, de
Apucarana (PR)
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