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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIOEducação com baterias recarregadas36a EDIÇÃO

Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br

DIVULGAÇÃO PM LINDOLFO COLLOREstudantes com dificuldadesem interpretar um texto e fazercontas.A realidade alarmantedaeducação brasileira está fazen-do com que muitos municípiosrevejam suas ações. É o caso deLindolfoCollor.Nosúltimosdoisanos, omunicípio doVale doSi-nos vem fortalecendo as estraté-gias a favor de uma educação dequalidade comprojetos inovado-res que envolvemos 790 alunos,do Jardim ao 9° ano. E para re-carregar as baterias da aprendi-zagem nada melhor que traba-lhar competências para a vidaem sociedade e um bem viver.Solidariedade, empatia, ética etrabalhoemequipe –habilidadessocioemocionais previstas nasnovas regras da Base NacionalComum Curricular (BNCC) – jáganham as salas de aula.Projeto com este viés é desen-volvido na EscolaMunicipal deEnsino Fundamental MonteiroLobato. Para estimular o pensa-mento crítico, discutir precon-ceitos e questões típicas da ida-de, alunos do 9º anoA eB estãoconhecendo a história de umaadolescente que morreu duran-te a Segunda Guerra Mundial e

se tornou famosa por seu diário,quenarra osbastidoresdo escon-derijo judeu, um cômodo nosfundos de uma casa em Ams-terdam.OprojetoVocêConheceAnne Franck? foi pensando nosconflitos vividos pelos adoles-centes desta faixa etária.
REFERÊNCIAO projeto não se limita à lei-tura. “A obra faz relação com oconteúdo estipulado para o 9ºano, servindo de referência paratrabalhos nas disciplinas de Lín-guaPortuguesa,História,Geogra-fia, Arte, Ciências, Matemática,Educação Física, Inglês e Ensi-noReligioso”, diz a coordenado-ra pedagógica da EmefMonteiroLobato, Cristiani Fuhr. Mas co-mo esta história pode estar asso-ciada àMatemática? A respostaé simples. Uma das tarefas dosalunos foi a de fazer o cálculoda área de suas casas e construirmaquetes emescala, associandoao local habitado por Anne noesconderijo.

Kits para melhoria da proficiência dos alunos
Com a convicção de que épreciso buscar subsídios para oaprendizado, Lindolfo Collor es-tá fazendo sua parte para mudaros indicadores nacionais. Pelaprimeira vez, o município dis-tribuiu kits didáticos do ProjetoAprova Brasil para os alunos do2º ao 9º ano das escolas munici-pais. Ao todo, são 528 kits, numinvestimento de R$ 79,2 mil. Osrecursos foram conseguidos gra-ças à iniciativa da Administra-çãoMunicipal em aderir ao Pla-

no de Ações Articuladas (PAR),do FundoNacional de Desenvol-vimento da Educação (FNDE).Desenvolvido pela SecretariaMunicipal de Educação, em par-ceria com a Editora Moderna, oAprova Brasil agora fará parteda rotina dos alunos das esco-las Meno Dhein, Nereu Ramos,Monteiro Lobato eMenno Hein-le. “Temos certeza que todo esseconhecimento refletirá nas no-tas das avaliações nacionais, aexemplo do Ideb (Índice de De-

senvolvimento da Educação Bá-sica)”, diz o prefeito de LindolfoCollor, Wiliam Winck, citandoque o material também tem opropósito de preparar os estu-dantes para realização da Pro-va Brasil. “Não adianta apenasreclamar da situação, para umamudança de cenário é preciso to-mada de decisões. Por isso, foca-mos neste investimento, voltadoà melhoria da proficiência dosnossos alunos em Matemáticae Língua Portuguesa”, justifica.

PARTICIPE!
Sua escola possui um projetointeressante e que faz a diferençano ensino? Envie informações sobreo projeto para educacao1lugar@gmail.com para avaliarmos. Elepode estar na próxima edição dapágina Educação em 1º Lugar!

UMNOVODIÁRIO
SERÁ ESCRITOCom início no mês passado e término em no-vembro, o projeto Você Conhece Anne Franck?prevê estudos sobre o Holocausto, campos deconcentração e xenofobia; visitação ao Institu-to Cultural Judaico Marc Chagall e conversascom sobreviventes e com psicóloga sobre con-flitos típicos da adolescência. E, claro, criaçãode um diário de leitura para registrar as impres-sões, angústias, dúvidas ao longo da leitura.“Também será usado como uma espécie dediário de bordo, onde serão coladas reporta-gens, outras obras e textos que apresentamrelação com o tema”, explica a coordenadoraCristiani, observando que o encerramento doserá marcado com um seminário de socializa-ção e uma exposição aberta à comunidade,bem como será apresentado na feira do muni-cípio em outubro.


