
A 22.ª edição do programa Re-
creio nas Férias, realizado pela
Secretaria Municipal de Educa-
ção, abriu inscrições para crian-
ças e jovens entre 4 e 16
anos. As atividades vão
ocorrer nos dias úteis
entre hoje e o dia 22
e são abertas tam-
bém a quem não é
aluno da rede. Os
interessados em
participar devem se
inscrever no polo mais
próximo. O programa des-
te ano conta mais de 120 atra-
ções artísticas e mais de 1 mil
passeios a museus, teatros e par-
ques. A relação dos polos onde
ocorre o programa está no site
da secretaria: portalsme.prefei-
tura.sp.gov.br.

Os universitários interessados
em estagiar como educadores
do programa Escola da Família,
da Secretaria Estadual de Educa-

ção de São Paulo, já podem
se inscrever no progra-

ma Bolsa Universida-
de. O prazo é até
quinta-feira, pelo
site escoladafami-
lia.fde.sp.gov.br.

Para participar, o
candidato deve estar

matriculado em uma
instituição de ensino supe-

rior participante do programa,
não receber outras bolsas e fi-
nanciamentos e estar disponí-
vel aos fins de semana. Mais in-
formações: 0800-777-0333 ou
pelo e-mail escoladafamilia@
fde.sp.gov.br.

ATIVIDADES
Programa Recreio nas
Férias recebe crianças

Bolsa Universidade
abre inscrições

Site divulga artigos
sobre educação

NÚMERO RECORDE

A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) está revendo a
grade curricular dos cursos de
graduação que são oferecidos
em mais de uma de suas unida-
des. A ideia da instituição é
realizar uma articulação en-
tre esses cursos, flexibilizan-
do as disciplinas oferecidas e

facilitando a mobilidade de alu-
nos de um câmpus a outro.

“Hoje, temos a mesma gradua-
ção – Matemática, por exemplo –
oferecida em mais de uma unida-
de. Em cada uma, ela tem um for-
mato, por causa do histórico da
Unesp, que foi criada por institu-
tos isolados”, explica o profes-
sor José Brás Barreto de Olivei-
ra, assessor da pró-reitoria de
graduação. “Assim, um aluno
que queira se transferir de uma
unidade para outra, dentro do
mesmo curso da universidade,
acaba perdendo um semestre,
porque as grades não batem.”

As mudanças implicam, basi-
camente, em alinhar as grades
curriculares, já que há, por exem-
plo, disciplinas que são ofereci-
das em uma unidade no 2.º ano e,

em outra, apenas no 3.º. Tam-
bém há diferenças na nomencla-
tura de conteúdos e disciplinas
de um câmpus para o outro.

Segundo a Unesp, a articula-
ção vai aproximar mais os cur-
sos, mas com algumas ressalvas.
“Isso não significa que vamos
unificar ou uniformizar os cur-
sos, porque cada um tem uma
identidade própria, que diz res-
peito à sua história, e deve ser
preservada”, afirma Oliveira.
“Mas entendemos que podemos
aperfeiçoar, aproximar e inovar
os projetos pedagógicos das gra-
duações da Unesp.”

A instituição afirma que não
haverá corte de vagas ou redu-
ção no número de graduações
com o projeto, mas apenas um
alinhamento entre os cursos ofe-

recidos em mais de um câm-
pus. Hoje, a Unesp oferece
168 cursos de graduação, em
que estudam 35.026 alunos
distribuídos pelas cidades
que abrigam câmpus da insti-
tuição.

Para realizar o trabalho de
articulação e facilitar a discus-
são, a Unesp dividiu os cursos
em 23 grupos autônomos. Pa-
ra cada um, existe um profes-
sor, chamado de articulador,
que reúne os coordenadores e
vice-coordenadores de cada
graduação para analisar as
possíveis alterações.

A expectativa da universida-
de é concluir a discussão e o
projeto de articulação até o
fim deste ano.

As inscrições para o Progra-
ma de Avaliação Seriada da
USP (Pasusp), que dá bônus
aos vestibulandos oriundos
do ensino público na prova da
Fuvest, começaram no dia 4 e
vão até 24 de agosto.

Para participar do Pasusp, o
candidato deve ter cursado o
ensino fundamental e o 1.º
ano do médio integralmente
em escolas públicas. Ele deve
estar matriculado no 2.º ou 3.º
ano do médio também em ins-
tituição pública.

A avaliação será nos moldes
da primeira fase da Fuvest,

com 90 questões de múltipla es-
colha sobre disciplinas do ensi-
no médio: geografia, história,
química, biologia, física, inglês,
língua portuguesa e matemáti-
ca. O resultado pode dar bônus
de até 15% no vestibular.

A inscrição é gratuita, mas o
candidato precisa se cadastrar
no site fuvest.br. A inscrição não
garante a participação na Fu-
vest. O aluno deverá se inscre-
ver, gratuitamente, entre 26 de
agosto e 9 de setembro.

EDUCAÇÃO
5,4 milhões

Unesp revê grades de cursos de graduação ‘repetidos’

ESTÁGIO PESQUISAInscrições
para o Pasusp
vão até o dia
24 de agosto

DIVULGAÇÃO

Uma parceria entre a Funda-
ção Carlos Chagas e o SciE-
LO (Scientific Electronic Li-
brary Online) resultou em
um novo portal para consul-
ta de periódicos sobre educa-
ção. O site Educ@ é voltado
exclusivamente para a publi-
cação de periódicos científi-
cos na área de educação. An-
tes de serem divulgados no
portal, os periódicos são ana-
lisados, classificados e catalo-
gados por um comitê científi-
co qualificado da área educa-
cional. Os interessados po-
dem fazer download gratuito
dos artigos e pesquisar em
três idiomas: português, in-
glês e espanhol. O Educ@
pode ser acessado pelo ende-
reço educa.fcc.org.br.

de candidatos estão habilitados a fazer a prova do Enem
deste ano. No ano passado, 4,6 milhões se inscreveram

Projetos
unem
públicas e
privadas
Parcerias entre redes geram interação e
ensinam alunos a valorizar a diversidade

EM TODO O PAÍS

12 mil
locais, distribuídos por 1.599 municípios, realizarão
o Enem deste ano, nos dias 22 e 23 de outubro

23
cidades do Estado de São Paulo
têm um câmpus da Unesp

50.316
alunos estudam na universidade

● Troca
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Mariana Mandelli

A distância, nos mais diversos
aspectos, entre o ensino públi-
co e o privado pode ser encur-
tada com projetos de parceria
entre as escolas das duas re-
des. Para os educadores envol-
vidos nos programas, a união

entre escolas particulares, esta-
duais e municipais beneficia alu-
nos e professores e traz novos
valores para a discussão dentro e
fora da sala de aula.

A ideia principal dos colégios é
conseguir formar uma rede cola-
borativa de aprendizagem, tanto
no âmbito educacional quanto

no pessoal. “Lidar com uma reali-
dade socioeconômica completa-
mente diferente da cotidiana le-
va os alunos a valorizar a diversi-
dade e a respeitar o mundo em
que vivem”, explica Edson Isse,
professor de língua portuguesa
da Escola Suíço Brasileira de São
Paulo. Neste ano, o colégio fez
uma parceria com a Secretaria
de Turismo de São Luiz do Parai-
tinga, na qual os alunos do 2.º
ano do ensino médio deram no-
ções dos quatro idiomas que es-
tudam (inglês, português, fran-
cês e alemão) aos estudantes de
duas escolas municipais de ensi-
no fundamental da cidade.

Além da troca de conteúdo pe-
dagógico, as escolas dizem que
as parcerias estimulam o interes-
se cultural dos alunos. É o caso
do programa que une o Colégio
I. L. Peretz, na Vila Mariana, e a
Escola Municipal Presidente
Campos Sales, em Heliópolis.

Os jovens da comunidade são
capacitados em aulas de inglês e
informática dadas por professo-
res e alunos do Peretz. “Além de
aprender, nossos alunos passa-
ram a se interessar pela cultura
judaica que é estudada no Pe-
retz”, diz Maria Helena Muniz,
vice-diretora da Campos Sales.

Como a maior parte dos proje-
tos de parceria conta com alu-
nos e docentes voluntários, os
coordenadores ressaltam que
não é todo mundo que tem o per-
fil para atuar. Os alunos devem
estar dispostos a participar. “É
voluntário, mas tem de haver
comprometimento”, diz Ana
Claudia Correa, orientadora edu-
cacional do ensino fundamental
2 da Escola Stance Dual. A escola
bilíngue mantém parceria com a
ONG Novo Olhar, no bairro Bela
Vista, em que os jovens da asso-
ciação desenvolvem vídeos jun-
to com alunos da Stance Dual.

Docentes. Segundo os pedago-
gos, as experiências de troca en-
tre o ensino público e o privado
não envolvem somente os estu-
dantes – os professores também

aprendem. “Lidar com a diversi-
dade de realidades não é só para
os alunos”, afirma Claudia Si-
queira, diretora pedagógica do
Colégio Sidarta. A escola, que
faz parte do Instituto Sidarta,
atua há seis anos no município
de Itapevi (SP) com o projeto de
leitura e escrita Eu Escrevo, Tu
Escreves, Nós Mudamos. O pro-
grama envolve alunos do ensino
fundamental à Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA) e visa a me-
lhorar a produção textual dos es-
tudantes. Os melhores textos
são publicados em um livro. A
ação também ocorreu na rede
municipal de Cotia.

O Colégio Magister, na zona
sul de São Paulo, em parceria
com a ONG ProBrasil, transfor-
mou uma viagem de estudo do
meio em Picos (PI), em uma ex-

periência educativa com pro-
fessores e alunos da rede pú-
blica da cidade. Foram organi-
zadas oficinas pedagógicas de
capacitação para todos os do-
centes do município que qui-
seram participar, já que a cida-
de decretou feriado para rece-
ber a escola paulistana.

“A responsabilidade educa-
tiva, por vivenciarmos um
contexto no qual todos os es-
paços formam e educam, não
pode ficar atrelada à ideia que
fundamenta uma separação
entre a esfera do privado ou
do público”, diz Marcelo Fei-
tosa, coordenador pedagógi-
co do ensino médio do Colé-
gio Magister.

Ruthnéia Lima, coordena-
dora pedagógica da Escola
Municipal Casa Meio Norte,
que recebeu o Magister, con-
corda. “Quando estivemos to-
dos juntos, os mundos se igua-
laram e percebemos que te-
mos muito em comum”, diz
ela, que espera receber o colé-
gio no ano que vem.

Os alunos também apro-
vam a experiência. “Todas as
minhas expectativas foram su-
peradas”, disse a estudante
do Magister Natália Antunes.

POLOS NA CAPITAL
PARTICIPAM DO RE-

CREIO NAS
FÉRIAS

}

Objetivo da instituição
é flexibilizar a grade
curricular e facilitar a
mobilidade de alunos
de um câmpus a outro

● Vestibular de meio de ano
Os resultados, a primeira lista de
convocados e também a lista de
espera do vestibular de meio de
ano da Universidade Estadual
Paulista (Unesp) devem ser divul-
gados no dia 20. São oferecidas
510 vagas. Mais informações no
site vunesp.com.br.

CLEIDE MUÑOZ
COORDENADORA DO I. L. PERETZ
“Devemos estar abertos a
compartilhar e desmitificar
estereótipos para entender que
os jovens têm os mesmos
sonhos para seus futuros.”

VITÓRIA PITOL
ALUNA DO MAGISTER
“A viagem integrou dois Estados
tão diferentes e distantes em
um envolvimento a favor do
conhecimento. São lembranças
que carregaremos para sempre.”

Interação.
Alunos do
Magister
foram a
Picos (PI)

Chance. Prova do Pasusp dá bônus no vestibular da Fuvest
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




