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Educação em loading de atualização
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www.isl2024.org.br
www.brasilalemanha.com.br

Mesmoostentando indicado-
res impressionantes e o tí-
tulo estadual de campeã em
educaçãopor anos seguidos,

PicadaCafé segue em sua trajetória pela
qualidade no ensino. Comasmudanças
previstas naBaseNacional ComumCur-
ricular (BNCC), omunicípio da Encosta
da Serra está em pleno loading para re-
alizar as adequações necessárias e for-
matar umdocumento que guie as ações
e práticas educacionais daqui para fren-
te. “No final de 2019 o objetivo é lançar
um ebook dos Planos de Estudo, com
base na BNCC, de Picada Café”, afir-
ma o secretário de Educação e Cultura,
Marcelo Marin.
Com este propósito, reuniões, encon-

tros e jornadas pedagógicas passaram a
fazer parte do calendário do município
desde fevereiro de 2018. “Na Jornada
Pedagógica de julho do ano passado, os
professores foram divididos em grupos
por área de atuação e iniciaram o estu-
do comparativo entre BNCCePlanos de
Estudos domunicípio”, relata o secretá-
rio. Agora, um novo encontro está para
fevereiro – de 13 a 15 –, quando será fei-
ta a revisão e os ajustes do que for perti-
nente. O passo seguinte será o encami-
nhamentododocumentopara aprovação
do Conselho Municipal de Educação.
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Lição de casa não é fácil
Por mais que tenha conhecimento e

expertise na área de educação, a lição de
casa não é nada fácil. No entanto, a su-
peração é nata em campeões. “O que nos
cabe e estamos tentado executar e imple-
mentar é o estudo da BNCC, bem como
a base estadual (o Referencial Curricu-
lar Gaúcho, homologado em dezembro
de 2018, será o norteador dos currículos
da Educação Infantil e do Ensino Funda-
mental a partir deste ano)”, avalia o se-
cretário de Educação e Cultura.
Nosnovos Planos deEstudos, ainda em

construção, cadaprofessor temautonomia
para trazer assuntos locais e regionais.
Comessa visão, a proposta é oportunizar
aos educandos de Picada Café – são 942
alunos, sendo 582 emescolasmunicipais
e 360 na rede estadual – a compreensão
do mundo global onde estão inseridos,
seja nos aspectos culturais, econômicos,
filosóficos e culturais.

Conteúdo excessivo
Embora o município seja conhecido como a Cidade dos Lírios, nem tudo são flores

quando a análise recai sobre a BNCC. Segundo o secretário Marin, há excessivo con-
teúdo elencado em cada ano/série em relação à maturidade (idade) dos alunos. Tam-
bém reforça a importância de um acompanhamento contínuo durante a implanta-
ção da Base. “A mudança de paradigmas não ocorre de um momento para outro, há
necessidade de estudos até que se tenha um documento consolidado.”

Mudanças dependem
de recursos
Picada Café tem buscado ao longo

de sua história uma educação de qua-
lidade, que prioriza desde a oferta de
espaços em tempo integral à formação
continuada dos docentes. Mas é preci-
so mais. Para que as mudanças sejam
visíveis, o investimento em educação
depende de recursos constantes e am-
pliados, pois demanda profissionais
atualizados e com tempo para pesqui-
sa. “Não que isso não seja fomentado
em nosso município, mas a cada ano
os recursos financeiros são mais es-
cassos”, comenta Marin.

Até 2024
Assim como em 2018, ano em que

foi lançado pelo Instituto São Leo-
poldo 2024 e Grupo Sinos, o projeto
Educação em 1º Lugar segue com o
objetivo de provocar e incentivar os
52 munícipios dos Conselhos Regio-
nais de Desenvolvimento (Coredes)
Rio dos Sinos, Rio Caí, Paranhana/
Encosta da Serra e Região das Hor-
tênsias, mais Cachoeirinha e Grava-
taí, a vencer as metas fixadas pelo
Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb). Da mesma for-
ma, pretende disseminar as práticas
docentes até 2024, ano do Bicente-
nário da Imigração Alemã.

SE LIGA!
Também queremos ouvir

você! Convidamos professores e
estudantes a enviarem sua foto e um
depoimento sobre as mudanças que

ocorrerão no ensino a partir deste ano.
Qual a sua opinião? Encaminhe para

educacao1lugar@gmail.com

/SenacEADoficial

@senaceadoficial

• Pós-Graduação
• Graduação

• Técnicos
• Extensão

• Livres

QUER FICAR COMPLETO PARA O MERCADO DE TRABALHO?

Inscreva-se já: www.ead.senac.br

A mudança de
paradigmas não ocorre
de um momento para
outro, há necessidade
de estudos até que se
tenha um documento
consolidado.

Marcelo Marin
Secretário de Educação e Cultura
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