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EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

Foto: Divulgação

GUARATINGUETÁ AVANÇA NA ESTRUTURAÇÃO DE
SUA REDE MUNICIPAL E OFERECE GOOGLE FOR
EDUCATION PARA TODOS OS EDUCANDOS

Yeda Vasconcelos
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Com mais de quatro décadas dedicadas a educação, a professora Elisabeth
Regina Sampaio, atual secretária de
Educação de Guaratinguetá, na gestão
de Marcos Soliva recebe a Metrópole Magazine e fala sobre seu trabalho à frente
da pasta durante a pandemia e agora na
retomada do ensino presencial.

Estratégia para manter a
qualidade das aulas à distância
Na rede municipal de ensino de Guaratinguetá temos em 22 escolas do ensino fundamental 1 e 2 uma sala Google,
nós trabalhamos com o Google for Education com a rede e nossos professores
foram capacitados para trabalhar com

todas as ferramentas oferecidas pelo
Google for Education. Então quando
começou a pandemia em 2020 já tínhamos a rede preparada para trabalhar
com os nossos alunos em atividades remotas e com aulas à distância. Por isso
não tivemos evasão na rede municipal
e todo material foi repassado para os
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alunos através dessas atividades que
usavam as salas Google das 22 escolas
e os alunos da zona rural tiveram todo
o material impresso e levado diretamente em suas casas. Posteriormente
devolviam para o professor e no caso
de dúvida uma equipe estava preparada para atendê-lo no período da tarde
ou no contraturno na própria escola.
Em Guaratinguetá temos excelentes
prédios da educação, há um grande
investimento do nosso prefeito Marcos
Oliva na infraestrutura das escolas.
Poucos são os prédios que não comportam a totalidade de alunos matriculados, mantendo o distanciamento
exigido pelo Protocolo de Biossegurança. Voltamos a desenvolver atividades
presenciais em dias alternados por
turmas porque precisávamos manter o
distanciamento de 1m e cumprir todo
Protocolo de Biossegurança. Pouquíssimas escolas, principalmente da educação infantil, não puderam receber a
totalidade dos seus alunos.
Seguimos toda orientação e legislação
do governo estadual. Agora com a volta
100% presencial liberada nas escolas, estamos com todos alunos desde do dia 3 de
novembro, mantendo o distanciamento
social e aquele aluno que apresenta alguma comorbidade tem que apresentar
um atestado médico e fazer um ofício na
Secretaria da Educação pelo responsável
de próprio punho dizendo o porque desse
aluno não poder frequentar as atividades
presenciais nesse momento. A volta foi
muito aceita pelos pais e nós estamos com
95% da rede municipal de ensino em aulas presenciais nesse momento.

Ações de recuperação
para os educandos
Com a volta dos alunos para as aulas
presenciais depois de um ano e meio com
as escolas fechadas, realmente, por mais
que a gente não queira admitir, houve
uma grande perda no aprendizado dos
alunos, principalmente nas séries dos
anos iniciais, como 1º e 2º ano e também

nos anos finais, como o 8º e 9º ano do ensino fundamental. A rede municipal não
trabalha com ensino médio, então desde
a retomada quando a gente fazia turmas
alternadas para frequentar as aulas, já fomos avaliando o aluno e o que ele conseguiu aprender com as atividades remotas.
Contratamos uma empresa que está nos
acompanhando, aplicando uma avaliação em cada aluno individualmente e nos
dando retorno de como está o aprendizado
dele. Esse aluno também foi beneficiado
com aulas de reforço no contraturno e não
haverá em hipótese alguma repetência de
alunos neste ano de 2021, então mesmo
que apresente alguma dificuldade, terá a
oportunidade de fazer uma recuperação
no mês de janeiro para dar continuidade
aos seus estudos em 2022. Em 2022 com
certeza teremos aula presencial no ano
todo e no final do período esse aluno será
avaliado se tem condições de prosseguir.
Voltamos à moda antiga, fui professora de
segunda época, que era quando o aluno
não passava no exame e estudava o mês
de janeiro todo para fazer uma segunda
prova em fevereiro. Havia a oportunidade
de recuperar aquilo que não se aprendeu

Por isso não tivemos
“
evasão na rede municipal e

todo material foi repassado
para os alunos através
dessas atividades que
usavam as salas Google
das 22 escolas e os alunos
da zona rural tiveram
todo o material impresso
e levado diretamente em
suas casas. Posteriormente
devolviam para o professor
e no caso de dúvida uma
equipe estava preparada
para atendê-lo no período
da tarde ou no contraturno
na própria escola.

”

Elizabeth Regina Sampaio,
secretária de Educação
de Guaratinguetá
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durante o ano em janeiro. Já estamos com
tudo pronto para um processo de recuperação, assim como as escolas estaduais
do governo de São Paulo. Aqui em Guaratinguetá também iremos trabalhar com a
recuperação de alunos do mês de janeiro
para aqueles que não conseguirem dominar o conteúdo nos meses de novembro e
de dezembro.

Utilização dos objetivos
de desenvolvimento sustentável
a ONU para melhorar o ensino
Começamos a trabalhar com os objetivos da ODS e ficamos assim muito felizes, é uma parceria com a BASF aqui de
Guaratinguetá, fizemos um grande evento
reunindo toda a prefeitura, imprensa, escolas, pois já trabalhávamos sim com os
objetivos, principalmente o da educação
dos alunos do ensino fundamental.
Foi muito importante reafirmar e assinar embaixo que nós estávamos nos
garantindo no caminho certo. Trabalhamos a educação ambiental usando
os materiais recicláveis, escolas e professores em destaque que participaram e foram apresentar todo o projeto
inclusive na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo para os deputados estaduais e o prefeito Marcos Oliva
implementou em toda a cidade. Estamos evitando o uso do copo plástico
descartável e das garrafas descartáveis, pois cada um tem a sua caneca
com o seu nome. Trabalhamos muito
para educação ambiental com hortas
educativas em que toda plantação foi
distribuída entre os familiares dos

alunos, estamos bem avançados nessa
parte também e temos agradecer muito a Basf, uma grande parceira nesse
processo da rede municipal de ensino
de Guaratinguetá.
Em 2019 tivemos um índice histórico
do IDEB, o quinto ano foi brilhante,
10 escolas do município com notas do
IDEB superior à rede particular, escolas com notas acima de 7, um crescimento de 2 pontos no 9º ano da rede
municipal. Capacitamos muitos professores para estar com os alunos e
desenvolver, aperfeiçoar a aprendizagem dessas crianças e jovens em 2019.
Agora há uma grande preocupação
de toda a rede de ensino porque nós
ficamos praticamente parados sem
aulas presenciais nos anos de 2020 e
2021 e as provas do IDEB, do Saeb e do
Saresp foram mantidas. Por conta do
ensino remoto essas avaliações foram
atrasadas, teriam ocorrido no final de
outubro e agora irão ocorrer no final
de novembro e no início de dezembro.
Há uma grande preocupação sim, teremos que subir na escala de avaliação. Porém, todas as redes municipais
e estaduais estão passando por esse
problema. Só vamos saber as consequências dessa paralisação por dois anos
das aulas presenciais após o resultado
dessas avaliações do Saeb e do Saresp.
Investimos muito aqui na qualificação
dos coordenadores, dos gestores, dos
professores e estamos confiantes que
mais uma vez a nossa rede municipal
de ensino de Guaratinguetá terá um
resultado brilhante novamente. g

2019 tivemos
“umEmíndice
histórico

do IDEB, o quinto
ano foi brilhante, 10
escolas do município
com notas do IDEB
superior à rede
particular, escolas
com notas acima de
7, um crescimento de
2 pontos no 9º ano
da rede municipal.
Capacitamos muitos
professores para
estar com os alunos
e desenvolver,
aperfeiçoar a
aprendizagem dessas
crianças e jovens em
2019.

”

Elizabeth Regina Sampaio,
secretária de Educação
de Guaratinguetá
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UMA VIAGEM GASTRONÔMICA
PELAS CIDADES
PREPARE
O APETITE!

O melhor da gastronomia
você encontra no Portal Meon.
Entrevistas, receitas, dicas de restaurantes, os
melhores serviços delivery e promoções exclusivas de
um verdadeiro clube gastronômico on-line.

ACESSE WWW.MEON.COM.BR
E RECEBA AS INFORMAÇÕES DOS MELHORES
AROMAS E SABORES DE SÃO PAULO

