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No atual cenário brasileiro, com frus-
trações econômicas e debates políticos 
fervorosos, nos dá a impressão de que 
certos aspectos educacionais - princi-
palmente os que tangem políticas pú-
blicas, perderam suas forças e seus 
discursos. O que vemos (e ouvimos) são 
previsões negativas. Em meio a tantas 
crises que despertam diariamente, ini-
ciativas poderosas para integrar a rede 
aluno-escola em caráter experimental, 
é um sopro de esperança que lança 
nosso olhar à um caminho desconhe-
cido.

Entre os dias 12 e 15 de agosto, o 
Anhembi Parque, situado na região 
norte da capital paulista, foi a sede da 
43ª edição da WorldSkills Competition 
– a maior competição de educação 
profissional do mundo. A expectativa 
do evento era atrair 1.200 jovens com-
petidores de mais de 60 países e regi-
ões, disputando o título de melhor pro-
fissional do mundo em 50 ocupações 
técnicas, como: robótica, tornearia a 
CNC, desenho mecânico, soldagem, 
construção de moldes, eletricidade in-
dustrial, web design e confeitaria. 

A competição ocupou 213 mil me-
tros quadrados do Anhembi Parque, 
abrangendo Pavilhão de Exposições, 
Sambódromo e Palácio de Convenções. 
Este é o maior evento já recebido pelo 
espaço e é a primeira vez na história 
que são utilizadas simultaneamente as 
três áreas do complexo. A WorldSkills 
acontece a cada dois anos e já passou 
por diversas cidades, como: Shizuoka, 
no Japão (2007), Calgary, no Canadá 
(2009), Londres, na Inglaterra (2011), e 
Leipzig, na Alemanha (2013).

Frederico Lamego, CEO da WorldSkills 
São Paulo 2015, acredita que a reali-
zação do evento no Brasil – sendo a 
primeira vez que a competição ocorre 

em um país da América Latina – é um 
fator significante. “A realização de um 
evento dessa magnitude no Brasil de-
monstra a importância da educação 
profissional para as empresas, o go-
verno e a sociedade”, destaca.

Acreditar e fomentar ações como essa 
é uma maneira clara de propiciar (in-
ter) relações pessoais, sociais, educa-
cionais, além de desenvolvimento e a 
preparação de profissionais para a in-
dústria e o setor de serviços. Os resulta-
dos de projetos como a WorldSkills São 
Paulo 2015, por exemplo, são gratifi-
cantes: Os competidores, treinados pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) e pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), alcança-
ram um recorde histórico ao conquistar 
27 medalhas –  11 de ouro, 10 de prata 
e 6 de bronze, além de 18 certificados 
de excelência.

Os resultados impressionantes de-
monstram (não só) a dedicação destes 
jovens estudantes, como o talento que 
começa a ser esculpido e que reforça 
o conhecimento, a curiosidade e a ex-
perimentação – características ímpares 
para uma ótima formação profissional. 
Depositamos, assim, nossa rica espe-
rança nesses pilares tanto para a edu-
cação de base como o ensino técnico, 
alimentando sucessos distintos e pro-
missores que consigam trilhar belos e 
produtivos trajetos profissionais. 

Boa leitura,

Competição pela Educação
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COLUNA / CHRISTIAN COELHO

á escutei docentes dizerem que 
não precisam aprender, pois têm 
muita experiência em educação.  

“quem está acostumado a ensinar às 
vezes tem dificuldade em aprender”. O 
educador quando escuta as palavras 
treinamento, capacitação, palestra, 
monitoramento ou qualquer outro si-
nônimo, pode regredir ao condiciona-
mento de suas experiências escolares 
anteriores, colocar o chapéu da pen-
dência, cruzar os braços, encostar-se 
na cadeira e dizer: “pode me ensinar”.  
 
Adultos trazem consigo uma carga de 
experiência muito grande. E à medida 
que acumulam estas experiências, ten-
dem a criar hábitos mentais, precon-
ceitos e pressuposições que costumam 
fechar a mente a novas ideias, percep-
ções mais atualizadas e alternativas. 
Para qualquer tipo de reestruturação 
acontecer é necessário que todos os 
colaboradores estejam abertos a mu-
danças de atitudes e quebrem seus pa-
radigmas. É neste momento que o en-
tendimento das técnicas andragógicas 
podem auxiliar e atuar como facilita-
dor para que etapas sejam cumpridas 
com a menor resistência possível, e que 
as novas experiências provoquem sen-
sações positivas, como o aumento de 
interesse, o desenvolvimento da auto-
estima e o espírito de equipe. 

Andragogia

A palavra “andragogia” tem a sua ori-
gem na grécia Antiga: andra (adulto) 
e agogé (condução). Segundo a defini-
ção creditada a Malcolm Knowles em 
seu livro “The Adult Learner”, andrago-
gia é definida como a ciência de orien-
tar e motivar adultos a adquirir novos 
hábitos, conhecimentos e atitudes. Essa 
aquisição ocorre em adultos por meio 
de um processo mais complexo do que 

em crianças e adolescentes. Linderman, 
Knowles e Wlodowski, três dos princi-
pais pesquisadores da educação de 
adultos, apresentam em seus trabalhos 
algumas explicações para essa dife-
rença e sugerem que a motivação dos 
adultos para aprender é a soma dos 
seguintes fatores: 

1 - Confiança: sentir-se seguro dian-
te do novo - Monitoramento: quando 
acompanhado, o adulto sente-se con-
fiante em sua capacidade de expe-
rimentar ou adquirir um novo hábito, 
pois não está sozinho nesta empreita-
da. Ao seu lado existe uma pessoa com 
conhecimento e liderança para acom-
panhá-lo, ensiná-lo e apoiá-lo ao lon-
go de uma nova experiência.

2 - Autoestima e satisfação: adultos 
são motivados a aprender à medida 
que percebem que as necessidades 
e interesses que buscam estão e con-
tinuarão sendo atendidos. A decisão 
da equipe em envolver-se seriamente 
em um determinado projeto e aceitar 
promover mudanças internas está rela-
cionada ao valor que ela atribui para 
alcançar essas mudanças e os bene-
fícios propostos. Além do reconheci-
mento formal (elogios) nas reuniões de 
monitoramento e dos ganhos por mé-
ritos (premiações), a comunicação e o 
marketing pedagógico podem ter um 
papel importante na valorização da 
equipe, por meio das divulgações de 
seus trabalhos para os demais colabo-
radores, alunos e familiares.

3 - Objetivos definidos: sem saber aon-
de se quer chegar (objetivo), como con-
seguir (metas) e se o caminho está cer-
to (análise de desempenho), não existe 
necessidade de se movimentar. Sem um 
objetivo claro o adulto não tem motivo 

nem motivação para mudar de atitude 
ou progredir. 

4 - Visão do todo: os adultos têm uma 
profunda necessidade de se autodiri-
gir: isto é, de serem responsáveis pela 
sua aprendizagem e estabelecerem 
seus próprios percursos educacionais. 
Para isso, é importante que eles tenham 
uma visão holística do processo e a ci-
ência do planejamento estratégico.

5 - Autonomia: o adulto sente-se moti-
vado quando participa da tomada de 
decisão e tem autonomia para agir em 
busca de seus objetivos. 

6 - Aprendizado experiencial: a ex-
periência é a mais rica fonte para o 
adulto aprender. Assim, o centro da 
metodologia da educação do adulto é 
a análise das experiências externas e 
do seu próprio cotidiano. Praticamente 
todo o conteúdo necessita ser de utili-
dade prática e imediata, porém, deve 
resultar em mudança de atitudes e 
aperfeiçoamento de habilidades passí-
veis de gerar resultados em longo pra-
zo. O adulto aprende aquilo que faz e 
vivencia, sendo a experiência seu pró-
prio livro-texto.

7 - valorização da empresa em que 
trabalha: ninguém gosta de fazer parte 
de um time perdedor. As pessoas, de 
uma forma geral, motivam-se quando 
fazem parte de uma equipe de ponta, 
que alcança seus objetivos e é reconhe-
cida por isso. 

CAmPANHA DE PROPAgANDA  
E mARkETINg DIgITAL

J

Christian Rocha Coelho

Formando em comunicação, especialista 
em andragógia e neuropsicologia. Diretor 
do Grupo Rabbit Educação.   
www.rabbitmkt.com.br

O Colunista
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ui convidado para falar a pais de 
uma escola particular de São Paulo. 
Entre os assuntos que destaquei, o 
fortalecimento da instituição escola 
foi talvez o mais importante – o que 

não significa que tenha sido o mais atra-
ente. Havia pais, gestores e professores, 
fazendo as preferências variar bastante. 
Entre a preocupação com a disciplina, o 
interesse dos alunos pelas aulas e as notas 
ao final de cada bimestre, o denominador 
comum parecia ser a busca da satisfação 
daqueles que participavam do cotidiano da 
escola. Pais querendo seus filhos “felizes” 
e, obviamente, tivessem boas notas – e isto 
representava, para a grande maioria, obter 
o mínimo para que não fossem reprovados 
nem convocados para as recuperações. 
Coordenadores querendo que, tanto alunos 
quanto famílias, pudessem sentir-se atendi-
dos nas suas demandas – quase rigorosa 
coincidência com os sonhos dos pais, não 
fosse a indisciplina. Os professores, na sua 
maioria, queriam “dar aulas da melhor ma-
neira possível” – e, aqui, leia-se: ter alunos 
interessados, participativos e disciplinados. 
E, feito um questionário prévio junto aos 
protagonistas da escola, escolhi minha fala.  
 
Ao final, fechei com o quase apelo para que 
gestores, famílias e alunos tivessem consci-
ência de que só uma escola fortalecida po-
derá proporcionar trajetórias acadêmicas 
satisfatórias e capazes de engendrar bons 
profissionais e bons cidadãos. Mas, por 
que acredito nisto? Acontece que – e tentei 
argumentar neste sentido – as escolas não 
são pizzarias! E, ao falar desta forma, fiz 
com que olhares entre curiosos e descon-
fiados brotassem. Afinal, que história seria 
aquela? O que pode ter a ver a escola com 
a pizzaria? Certamente, vocês já estiveram 
tanto numa escola quanto numa pizzaria. 
E, apesar de os produtos serem diferentes, 
existem semelhanças. Ambas são empresas 
– eu estava numa escola particular. Ambas 
possuem, portanto, clientes. A escola, assim 
como a pizzaria, apresenta sua carta mos-
trando o que vende, e a submete à apre-
ciação do cliente. E, o mais importante, as 
duas querem manter os seus clientes e fazer 

F
com que a propagandeiem satisfatoriamen-
te. Porém, aí, penso eu, reside a grande 
diferença entre uma e outra. Imaginemos 
que eu seja o proprietário de uma grande 
pizzaria. Certamente, terei algumas pizzas 
mais famosas e algum diferencial em rela-
ção às demais pizzarias. E, sem dúvida, me 
procurarão por conta daquilo que me trou-
xe fama. Porém caso um cliente ilustre me 
procure, numa noite dessas, pedindo para 
que substitua o recheio tradicional das bor-
das de uma certa pizza, por outro, é claro 
que não me custará nada atendê-lo. Melhor 
que isto, terei clientes fiéis para muitos 
anos. Resumo: o cliente tem sempre razão, 
e tem razão o vendedor que o satisfaz ple-
namente. Mas, e a escola? Será que valem 
as mesmas observações? vejamos.

É importante destacar que a palavra escola, 
na sua raiz latina – schola – tem a ver, entre 
outras coisas, com um “ambiente público, 
um circo ou uma arena”. Então, é justo que 
a associemos a esta “casa ampla e aberta” 
onde as pessoas se dirigem para ensinar 
e aprender. Porém também nos aponta o 
termo com o sentido de “tese”, “posiciona-
mento”, “escola literária” ou, simplesmente, 
“algum tema específico do qual se deseja 
tratar”. Existe a raiz grega – skholê -, a qual 
nos remete a “estudo” e “ocupação de um 
homem livre do trabalho servil”. Argumentei 
que podemos sempre distinguir a pizza-
ria da escola pelo fato desta não se limi-
tar apenas a ambiente voltado ao público. 
Escola tem mais que isso. Escola pode ser, 
sim, um modo de pensar, um posicionamen-
to, uma visão de mundo e uma proposta 
de futuro. Também um local, é verdade. 
Mas, não qualquer local. Escola pode ser 
um fulcro, na sociedade, de onde partam 
ideais transformadores, posicionamentos 
éticos que poderão fazer diferença, seres 
mais livres e questionadores. Escola, no 
próprio Português, pode ser, sim, um pré-
dio. Mas, é também, “conjunto de pessoas 
que segue um sistema de pensamento, uma 
doutrina, um princípio estético”; “conjun-
to de princípios”; ”grupo de seguidores de 
uma causa”. Então, o que acontece, aqui, 
quando se oferece “bordas alternativas” 

COLUNA / JOÃO mUZINATTI
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para clientes importantes? Pode ser que as 
ideologias enfraqueçam, as causas se ba-
nalizem, os princípios se destruam... O que 
pode acontecer com a escola se a mesma 
customizar seus serviços? Restará apenas o 
prédio? E o que será do produto pelo qual 
se paga, direta ou indiretamente? Aliás, 
qual é mesmo este produto? Será que to-
dos têm a mesma opinião sobre qual seja 
o bem produzido (e vendido) nas escolas? 
Pode ser que todos digam conhecimento, 
formação... Mas, será que o diploma não 
faz parte destacada deste rol? E se fizer 
mesmo, não mudará a lógica? Afinal, diplo-
ma é um documento, um papel. Tão mate-
rializado e tangível quanto queijo catupiry.  
quem deve lutar para que a escola se forta-
leça? Os gestores? Os professores? que pa-
pel têm as famílias e seus filhos, os alunos?  
 
quando se flexibilizam punições – e, por 
conseguinte, seus colegas e autoridades -, 
a escola se fortalece? quando se mudam as 
regras para que não procurem outras ins-
tituições, quanto a escola ganha? quanto 
mais fortalecida fica quando o professor é 
questionado perante as afirmações de pais 
que querem inocentar seu filho ou dar a ele, 
com a melhor das intenções, mais “força”? 
A quais alunos e famílias interessa a escola 
que customiza serviços? A quem interessa a 
instituição que, respeitando a imensa maio-
ria, não corre atrás da ovelha desgarrada, 
mas a faz correr atrás do grupo? E, pen-
sando no gestor, não seria uma estratégia 
mais inteligente, fazer valer as ideias que, 
um dia, fizeram nascer sua instituição? Será 
que não valeria a pena, às vezes, perder 
para ganhar? Será que é impossível educar 
as famílias para que, no dia da formatura, 
sintam que não estão recebendo apenas 
papel, mas um prêmio conquistado com 
obstinação e luta? Ao final, muitas pesso-
as vieram falar comigo. Não houve um que 
discordasse de tudo que havia falado. À 
saída, notei ainda muitos pais conversando 
com gestores e professores. De longe, ten-
tei inferir sobre o que discutiam. Mas, após 
elucubrações de todos os tipos, preferi pen-
sar que estavam todos, ali, fazendo história.
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COLUNA / IRENE mALUF

O DESAFIO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
inda que a escola tenha 
surgido de modo rudimen-
tar, por volta do século xv 
até o século xvII, a socia-

lização da criança e a transmissão 
de valores e de conhecimentos não 
eram garantidas às suas famílias, 
mas sim por outros adultos com quem 
cedo passavam a viver e a servir.  
 
Somente no século xIx surgiu a esco-
la como uma instituição de ensino, que 
procurava de certa forma garantir um 
lugar diferenciado para a infância den-
tro da sociedade, preservando-a da 
vida adulta, as disciplinando e ofere-
cendo subsídios para sua formação mo-
ral e cognitiva. (Philippe Ariès, 1986).  
 
A escola é na atualidade, e em qua-
se todo o mundo, uma das instituições 
mais amplamente difundidas e de reco-
nhecida relevância enquanto mediado-
ra da incorporação das novas gerações 
ao meio social, cultural e laboral. Seu 
objetivo maior, outorgado e comparti-
lhado pela sociedade que a constituiu, 
resume-se particularmente em educar 
a criança, ou seja, torná-la gradativa 
e hierarquicamente autônoma, capaz 
de produzir e contribuir, exercer seus 
deveres e direitos e desempenhar ade-
quadamente seu papel social de cida-
dã. ntretanto, as escolas foram em boa 
parte mudando seu perfil enquanto 
prestadoras de serviços e, a partir do 
momento histórico em que a educação 
passou a ser vista como um investimen-
to, o fracasso escolar maciço, passou a 
ser compreendido como um problema 
social (Perrenoud, 1999).

Olhada desta forma, tal instituição, 
especialmente criada para educar as 
novas gerações e assim garantir a pró-

Especialista em Psicopedagogia, Educação 
Especial e Neuroaprendizagem. Editora da 
revista Psicopedagogia da ABPp 

Membro do Conselho Vitalicio da ABPp  

Coordenadora dos cursos de Espe-
cialização em Neuroaprendizagem e  
Psicopedagogia do Grupo saberCultura 
 
site: www.irenemaluf.com.br 

A Colunista

pria perpetuação da sociedade, não 
pode conviver com o fracasso, pois este 
simboliza simultaneamente o insucesso 
– da escola e da sociedade - em seus 
objetivos maiores. 

De modo muito simplificado, pode-
mos dizer que existe fracasso esco-
lar quando a escola não consegue 
fazer com que todos os seus alunos, 
ao longo do processo acadêmico, 
desenvolvam adequadamente suas 
potencialidades, ou seja, aprendam.  
 
Mas a complexidade desse processo 
exige longa reflexão, pois diferente-
mente da escola de outras décadas, 
hoje essa instituição não pode mais fe-
char os olhos para as diferenças indivi-
duais dos aprendizes e muito menos ig-
norar aqueles que apresentam formas 
e necessidades especiais de aprender. 
 
Decorrente desse viés de pensar a 
questão, o logro da instituição escolar 
passa a ser mensurado pelo número de 
reprovações e de suas consequências 
diretas e nefastas (entre elas, a evasão 
escolar), pois há a inequívoca constata-
ção de que existe um número conside-
rável de alunos, que mesmo presentes 
nas aulas, submetidos às situações de 
aprendizagem planejadas e ofereci-
das, não aprende, não se beneficia e, 
portanto, a escola não cumpre seu pa-
pel social.

Esse pensamento nos coloca frente a 
frente com outra questão ambígua e 
bastante atual, decorrente da anterior-
mente citada, que é aquela na qual, 
o aluno, mesmo não tendo adquirido 
um nível adequado de instrução, cami-
nha para a obtenção – e obtém – seu 
certificado, que em última instância o 

A qualifica, ou seja, o sucesso escolar se 
torna patente, legitimado, mas o suces-
so educativo, da aprendizagem, não se 
confirma. Não será este sim, o verda-
deiro insucesso escolar?

Enquanto profissionais da educação 
e da psicopedagogia, não podemos 
nos prender apenas a tentar identifi-
car, explicar ou justificar o apareci-
mento do fracasso escolar, mas temos 
que ir mais adiante e buscar soluções 
para esse tipo peculiar e impactante 
de problema, de intrincada complexi-
dade histórica, social e cultural. Não 
encontramos ainda respostas à maio-
ria das questões, mas acreditamos que 
apenas no momento em que o aluno na 
sua individualidade, seja considerado 
o verdadeiro agente de sua educação 
acadêmica, contando com a mediação 
constante  de professores especialmen-
te habilitados a lidar com alunos por-
tadores ou não de diferenças mais ou 
menos acentuadas de aprendizagem 
e dentro de uma sociedade inclusiva, 
o sucesso educativo e escolar pode-
rão ocorrer simultaneamente em todas 
as escolas e para todas as pessoas.  
Esse é o verdadeiro desafio!

As referências bibiliográficas estarão 

disponíveis na versão online deste artigo

fo
to

 c
ed

id
a 

pe
lo

 c
ol

un
is

ta



D
ire

ci
on

al
 E

sc
ol

as
 - 

Se
te

m
br

o 
 2

01
5

13



D
ire

ci
on

al
 E

sc
ol

as
 - 

Se
te

m
br

o 
 2

01
5

14

C
ré

di
to

 d
a 

Fo
to

: A
le

x 
sa

nt
os

COLUNA / PROFEFSSOR ANTONIO DALLAqUA

m

mERITOCRACIA, ALTAS HABILIDADES E A 

EVOLUÇÃO DOS POBRES

eritocracia é o poder do 
mérito, palavra oriunda do 
grego e Latim, sistema que 
valoriza o esforço despen-
dido por cada sujeito em 

busca de seus objetivos, como exemplo os 
concursos para os cargos públicos no Brasil, 
onde se é exigido à devida competência. 
Em contrariedade à meritocracia correntes 
socialistas defendem a teoria da igualdade, 
que tem por objetivos igualar as pessoas 
em termos de conhecimento, educação e 
cultura, porém, não explicam como po-
derão fazer isso, nem citam algum lugar/
época que tivesse apresentado resultados 
positivos, principalmente quando se trata 
de igualar pelo mínimo e não pelo máximo, 
uma verdadeira miopia do viés ideológico.   
Distanciando-se dessas teorias a igualdade 
de direitos e deveres está garantida em nos-
sa constituição.  A beleza da vida resulta 
justamente da diferença, somos todos dife-
rentes e lutamos individualmente para nos 
sobressair à mesmice; quando alcançamos 
um objetivo imediatamente planejamos ou-
tro rumo aquilo que acreditamos ser nossa 
evolução, sempre através dos méritos pes-
soais, estratégia constante, em meio a di-
versidade enorme de potencialidades as 
quais obrigatoriamente socializamos no 
coletivo. A meritocracia está assegurada na 
Constituição Federal do Brasil em seu artigo 
208 - É dever do Estado..., item v “garantir 
o acesso aos níveis mais elevados da pes-
quisa e da criação artística, SEguNDO A 
CAPACIDADE DE CADA uM”.

As altas habilidades e as 
leis não cumpridas

Para Eunice soriano de Alencar: “... porta-
dores de altas habilidades/superdotação 
são os educandos que apresentam notável 
desempenho e elevada potencialidade em 
qualquer dos seguintes aspectos isolados 
ou combinados: Capacidade individual su-
perior; aptidão específica (leitura, cálculo 
ou escrita); pensamento criativo; talento 
especial para artes e capacidades psico-
motoras”.

A Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, modificada pela 
Lei 12796/13, em seu artigo 58 define: 
“Entende-se por educação especial... as al-
tas habilidades ou superdotação. §1°: “ha-
verá quando necessário, serviços de apoio 
especializado”. §2° “o atendimento educa-
cional será feito em classes, escolas ou ser-
viços especializados, sempre que, em fun-
ção das condições específicas dos alunos, 
não for possível sua integração nas classes 
comuns do ensino regular”. §3° “a oferta 
de educação especial é dever constitucio-
nal do Estado, e tem início na faixa etária 
de 0 a 6 anos durante a educação infantil;  
 
No Artigo 59, item II prevê aceleração para 
concluir em menor tempo o programa esco-
lar para os superdotados. Outra informação 
oficial apareceu no programa Tv Câmara 
apresentado em 05/12/2014 às 18 horas, 
entrevistando a secretária da SECADI do 
Ministério da Educação: estima-se que no 
Brasil existam 2,5 milhões de alunos com 
altas habilidades/Superdotação, represen-
tando 5% dos 57 milhões de alunos matricu-
lados, e que apenas 11 mil desse total, são 
atendidos pelos programas governamentais 
ainda de forma precária. O MEC publica 
em seu site que atende essas crianças em 
todos os estados pelos NAAH/S, porém, no 
Estado de São Paulo, há apenas um ende-
reço situado no rico Bairro do Brooklin na 
capital paulista, com a pretensão de aten-
der 645 municípios. Analisando os dados 
acima, facilmente concluímos que a lei de 
inclusão é descumprida, ou seja, o Brasil 
não aproveita esses 2,5 milhões de brasi-
leiros superdotados tirando-lhes a oportu-
nidade de aprender de acordo com suas 
potencialidades. 

É muito ruim saber-se possuidor de méri-
tos, e ser ignorado pelos professores  ao 
longo dos anos sem ter oportunidades de 
expressar-se  e aprender adequadamente! 
(Prof. Antonio Dallaqua)

O sistema atual pressiona os professores a 
trabalhar quase que exclusivamente os alu-

nos que possuem maior dificuldade, isso é 
justo, mas iguala por baixo e exclui os alu-
nos com altas habilidades, rebaixando-os, 
deixando-os ociosos na maior parte do 
tempo, com alta propensão à indisciplina e 
revolta contra o sistema, esse cenário po-
lítico, corrobora minha critica à teoria da 
igualdade criando um cenário negativo 
que transcende todos os ciclos. O Art.59 
da Lei 12796/13 também é descumprido; 
muito raramente uma escola promove alu-
nos por reclassificação em virtude das altas 
habilidades, e nos concursos públicos para 
admissão de especialistas em educação es-
pecial, não se vê a especialidade em altas 
habilidades.

A evolução dos pobres

O governo federal poderia ter um progra-
ma de bolsa de estudo que garantisse, no 
contraturno, o desenvolvimento de todos es-
ses alunos com altas habilidades. Seria mui-
to mais produtivo que o atual programa de 
bolsa família, pois, a maioria desses alunos 
estão em escolas públicas e a solução seria 
um investimento perene de custeio a partir 
da educação infantil ou do momento em 
que se confirme a superdotação para que 
eles possam concorrer  em nível de igual-
dade de direitos com as crianças das altas 
classes de renda. Diante dos argumentos 
expostos, o Brasil precisa garantir o acesso 
dessas crianças à um nível de educação e 
cultura superior, como preceitua o Art. 208 
da Constituição Federal, ofertando conhe-
cimentos ilimitados conforme a capacidade 
do educando.

Antonio luiz Dallaqua professor PEB I, efe-

tivo da Rede Estadual, leciona na E.E.Profª 

Philomena Baylão na DIR Norte2.  Forma-

do em pedagogia pela Fundação santo 

André e possui cursos sobre alfabetização 

em língua Portuguesa e alfabetização 

matemática.  Bacharel em Ciências Con-

tábeis pelo Instituto de Ensino superior 

santo André.

O Colunista
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O Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1998, possui, 
entre seus objetivos, avaliar o conhecimento e desenvolvimento 
do aluno no término da educação básica. Nesse sentido, a 
reflexão sobre a qualidade no ensino, o currículo escolar e a 
observação do circuito acadêmico que tange a formação do 
aluno, são evidenciados por todas as instituições

CONVERSA COm O gESTOR

ENSINO méDIO: mATRIZ CURRICU-

LAR E A PREPARAÇÃO PARA O ENEm 

Texto por Rafael Pinheiro e fotos por divulgação

“

“
 geraldo Junio,  
Diretor do Colégio Arnaldo

F ormar, assegurar, desenvol-
ver, instruir, ensinar, compre-
ender, dialogar, respeitar, 

transformar. Todas essas caracterís-
ticas representam uma sutil parcela 
que a força da educação pode pro-
porcionar aos alunos desde seu pri-
meiro ingresso na instituição escolar. 
Definir o processo ensinar-e-aprender 
é, também, uma rasa explicação do 
qual intenso, marcante e relevante 
é o desenvolvimento projetado em 
cada aluno durante toda etapa de 
ensino. O fenômeno educacional 
que instaura no cerne do crescimento 
humano está intimamente interliga-
do com questões sociais, humanísti-
cas, de valores, hábitos, disciplinas 
e uma série de sensações empíricas 
que o jovem aprendiz recebe e, con-
sequentemente, transmite nos cam-
pos familiares e sociais que transita. 
Analisar a engrenagem de aprendi-

zagem é como aproximar os olhos em 
pequenos mundos que estão em cons-
tante mutação – interior e exterior.

Essa transitoriedade, que a educação 
evoca com total maestria, reverbera 
sentidos que podem incorporar nas 
múltiplas fases da evolução acadê-
mica: ultrapassando a alfabetização 
e lançando um acompanhamento 
cauteloso quando o término dos es-
tudos, no ensino médio, se aproxima. 
A base sólida e fundamental descrita 
na tarefa de todo colégio é estimular 
o aluno para a fase adulta, incluindo, 
assim, carreiras profissionais, sucesso 
em universidades e cidadãos capazes 
de senso crítico. Argumentar caminhos 
que devem ser percorridos por escolas 
públicas ou privadas para obtenção 
de melhor aproveitamento de alunos 
nos vestibulares, por exemplo, é uma 
tarefa nula, visto que cada instituição 

promove missões e valores distintos 
com programações e ações pedagó-
gicas voltadas às suas convicções e 
históricos. Mas, por outro lado, não 
se pode dispensar atributos básicos 
para a construção de roteiros peda-
gógicos e currículares com o intuito de 
aperfeiçoar a aprendizagem e o de-
sempenho do aluno ao longo de toda 
a trajetória na educação de base. O 
Ministério da Educação, por intermé-
dio da Secretaria de Educação Média 
e Tecnológica, organizou, nos anos 
2000, um projeto de reforma do Ensino 
Médio como parte de uma política ge-
ral de desenvolvimento social, que prio-
riza as ações na área da educação. 

Nesse projeto, disponibilizado no por-
tal do MEC, a formação do aluno deve 
ter como alvo principal a aquisição de 
conhecimentos básicos, a preparação 
científica e a capacidade de utilizar 
as diferentes tecnologias relativas às 
áreas de atuação. Propõe-se, no nível 
do Ensino Médio, a formação geral, 
em oposição à formação específica; 
o desenvolvimento de capacidades 
de pesquisar, buscar informações, 
analisá-las e selecioná-las; a capa-
cidade de aprender, criar, formular, 
ao invés do simples exercício de me-
morização. Sendo estes os princípios 
gerais que orientam a reformulação 
curricular do Ensino Médio e que se 
expressam na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação – Lei 9.394/96. “Cada 
escola tem a autonomia de criar o 

 Detalhes da biblioteca do 
Colégio vital Brazil
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próprio currículo, conforme especi-
ficado pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional”, diz geraldo 
Junio, diretor-executivo do Colégio 
Arnaldo, situado em Belo Horizonte, 
Minas gerais. “Assim, uma educação 
de formação integral não pode ter 
o foco apenas em ‘preparar o aluno 
para o Enem/vestibular’, mas prepa-
rar o estudante para a vida que, entre 
outras competências, envolve a con-
tinuidade de seus estudos que pode 
ocorrer através do Ensino Superior”. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, o Ensino 
Médio é a “etapa final da educação 
básica” (Art.36), o que concorre para 
a construção de sua identidade. Em 
suma, a Lei estabelece uma perspectiva 
para esse nível de ensino que integra, 
em uma mesma e única modalidade, fi-
nalidades até então dissociadas, para 
oferecer, de forma articulada, uma 
educação equilibrada, com funções 
equivalentes para todos os educandos. 

Para garantir essa educação equili-
brada, a escolha do material didáti-
co é um dos principais eixos na for-
mulação do currículo escolar. “Os 
professores de cada disciplina, junto 
à coordenação, devem avaliar crite-
riosamente os livros didáticos apro-
vados pelo PNLD (Plano Nacional do 
Livro Didático), de forma a atender 
da melhor forma possível o seu aluna-
do”, destaca vagner Figueira, profes-
sor do Anglo São Paulo, Tamandaré, 
Campinas e INSPER (Instituto de Ensino 
e Pesquisa). Outro fator importante, 
citado pelo professor Figueira, é que 
toda escola repense e discuta, a cada 
ano, o seu currículo escolar, tomando 

o cuidado de seguir um mesmo plane-
jamento para 3 anos de uma turma. 
“Ou seja, caso se monte um currícu-
lo que afete todo o Ensino Médio de 
sua escola, a equipe deve aplicá-la 
na próxima turma de primeira série, 
seguindo esse planejamento até a for-
matura dessa turma na terceira série”.

ExAME NACIONAL DO 
ENSINO MÉDIO

O Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), segundo dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
foi criado em 1998 com o objetivo de 
avaliar o desempenho do estudante 
ao fim da educação básica, buscando 
contribuir para a melhoria da quali-
dade desse nível de escolaridade. 

A partir de 2009 passou a ser utili-
zado também como mecanismo de 
seleção para o ingresso no ensino 
superior. Foram implementadas mu-
danças no Exame que contribuem 
para a democratização das oportu-
nidades de acesso às vagas ofereci-
das por Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES), para a mobilidade 
acadêmica e para induzir a reestrutu-
ração dos currículos do ensino médio.

A matriz de referência ENEM contem-
pla cinco eixos cognitivos (comuns a 
todas as áreas do conhecimento): I. 
Dominar linguagens: dominar a norma 
culta da Língua Portuguesa e fazer uso 
das linguagens matemática, artística 
e científica e das línguas espanhola 
e inglesa. II. Compreender fenôme-
nos: construir e aplicar conceitos das 
várias áreas do conhecimento para 

 Alunos do Ensino Médio no 
Laboratório de Biologia
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a compreensão de fenômenos natu-
rais, de processos histórico-geográ-
ficos, da produção tecnológica e das 
manifestações artísticas. III. Enfrentar 
situações-problema: selecionar, orga-
nizar, relacionar, interpretar dados e 
informações representadas de dife-
rentes formas, para tomar decisões 
e enfrentar situações-problema. Iv. 
Construir argumentação: relacionar 
informações, representadas em dife-
rentes formas e conhecimentos dispo-
níveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente. 
v. Elaborar propostas: recorrer aos 
conhecimentos desenvolvidos na esco-
la para elaboração de propostas de 
intervenção solidária na realidade, 
respeitando os valores humanos e con-
siderando a diversidade sociocultural.

A cada ano, milhares de jovens re-
servam em sua agenda estudantil 
um longo espaço para a preparação 
da prova do ENEM, atingindo, de 
certa forma, a qualidade e exigên-
cia do currículo escolar que lhe foi 
apresentado durante todos os anos 
de estudo. “A preocupação quanto à 
qualidade do ensino é objeto desde 
o primeiro dia de aula. O que exis-
te são ações de melhor desenvoltura 
na aproximação do Enem. Ou seja, 
a preocupação é constante com a 
aprendizagem, apenas as estratégias 
é que diversificam com o desenrolar 
do currículo”, destaca geraldo Junio, 
do Colégio Arnaldo. O acompanha-
mento do aluno no Ensino Médio e 
a observação de suas habilidades/
dificuldades devem ser constantes 
desde a Educação Infantil. “quando 
há necessidade, existem aulas extras 
para o reforço escolar. Mas, essa 
prática de ‘suplemento educacional’ 
não pode ser corriqueira. O cotidia-
no da sala de aula precisa promover 
a aprendizagem e o amadurecimen-
to dos estudantes”, ressalta geraldo.

Nas disciplinas que os alunos apre-
sentam maior dificuldade, o professor 
Figueira acredita que deve existir um 
Plantão de Dúvidas na escola, com 
bons professores. “Aulas de reforço em 
Matemática também ajudam muito. É 
importante lembrar que, das questões 
objetivas, 1/4 são de Matemática e 
1/4 são de Língua Portuguesa. São os 
dois pilares do conhecimento; quanto 

melhor estruturados, melhor o ren-
dimento de seus alunos nas demais 
disciplinas e no próprio ENEM”, diz.

ENEM POR ESCOLA

Os resultados do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) auxiliam estu-
dantes, pais, professores, diretores 
das escolas e gestores educacionais 
nas reflexões sobre o aprendizado dos 
estudantes no Ensino Médio, podendo 
servir como subsídio para o estabe-
lecimento de estratégias em favor da 
melhoria da qualidade da educação. 
Assim, anualmente, são divulgadas as 
médias e percentuais dos alunos em 
cada um dos quatro níveis de profi-
ciência (Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias; Ciências Humanas e suas 
Tecnologias; Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias; Matemática 
e suas Tecnologias) e redação.  
 
O bom desempenho no ENEM é con-
sequência de um abrangente proces-
so de formação dos alunos, que visa 
capacitá-los não só academicamente, 
mas também socialmente. Os dados e 
resultados do ENEM servem, em parte, 
para possíveis alterações no currículo 
escolar, “pois levantam discussões em 
todo o âmbito acadêmico sobre o que 
é relevante para a formação do aluno. 
Mas devemos sempre ter como meta 
a formação do aluno como cidadão 
e como profissional. A sociedade é o 
grande ‘cliente’ desse processo. A pro-
va do ENEM serve para avaliar essa 
formação de maneira objetiva e, com 
o tempo, passou a ser ferramenta para 
avaliar se o estudante tem condições 
de ingressar em um curso universi-
tário”, explica o professor Figueira.

Fundado em 1986, na cidade de 
Osasco, em São Paulo, o Colégio 
Anglo Leonardo da vinci é reconhe-
cido por preparar jovens para se 
destacarem no mercado de trabalho, 
e formar cidadãos conscientes e res-
ponsáveis, da infância à fase adulta, 
com autonomia e coragem. Pelo oitavo 
ano consecutivo o colégio está entre 
as 10 escolas mais bem colocadas no 
ranking do ENEM no Estado de São 
Paulo, ocupando a 5º posição. O co-
légio, segundo resultado divulgado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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(INEP), também ocupa a 19º coloca-
ção entre as escolas com melhor de-
sempenho no país. Este resultado, 
segundo Waguinho venceslau, coor-
denador do Ensino Médio, ocorreu 
por conta de um trabalho integral, 
que engloba a programação de en-
sino da escola, como também uma 
avaliação criteriosa dos resultados 
no próprio ENEM e nos vestibulares.  
A partir desta avaliação, são traçadas 
estratégias de aprofundamento em as-
suntos pertinentes, o que potencializa 
o aproveitamento dos alunos. Parte 
deste processo é ensinar o aluno a es-
tudar e organizar-se com suas rotinas 
e planejamento. Desta forma, o aluno 
cria seu próprio ritmo de estudos e as 
avaliações, simulados e trabalhos fun-
cionam como ferramentas para o apri-
moramento constante. “Para melhorar 
conteúdos que o estudante domina e 
reforçar conteúdos com maior dificul-
dade, o papel do professor é funda-
mental, já que é em sala de aula e nas 
tarefas que o professor identifica onde 
reside o estímulo que o aluno preci-
sa ter”, complementa o coordenador.

O Colégio Cermac, com mais de 30 
anos de trajetória e com três unida-
des institucionais na região norte de 
São Paulo, alcançou a 2ª posição no 
ENEM 2014 entre as escolas particula-
res da zona norte da capital, quando 
computada a nota de redação. A nota 
média dos alunos em redação chegou 
a 690 pontos, a segunda melhor mé-
dia da região. Os primeiros 30 alunos 
da escola alcançaram a média de 744 
pontos na redação, considerada muita 
alta. Mesmo sem a redação, o desem-
penho dos alunos no Exame Nacional 
do Ensino Médio foi excelente (591,80 
pontos), situando a escola entre as 

TOP 5 da ZN. “Nossa equipe de pro-
fessores e coordenadores trabalhou 
de forma intensa, os alunos estuda-
ram muito, mas ainda não atingimos 
nosso objetivo maior, que é chegar 
em 1º lugar entre as escolas priva-
das da zona norte”, explica Adriano 
Castanho, diretor geral do Cermac. 
“Estamos felizes com esse resulta-
do”, comemora Roberta Mardegam, 
diretora pedagógica do colégio. “É 
a coroação do nosso trabalho e do 
esforço dos alunos”. Ela acredita, no 
entanto, que ainda há muito a ser 
feito para que os resultados de 2014 
sejam mantidos ou mesmo supera-
dos nos próximos exames. “Criamos 
o Ensino Médio Integral justamente 
para isso – para que nossos alunos 
tenham êxito no Enem e nos vestibu-
lares mais concorridos”. “Reforçamos 
mais uma vez nosso compromisso de 
oferecer a melhor qualidade de en-
sino aos nossos alunos, procurando 
sempre aprimorar a cada ano nossos 
métodos e recursos, humanos, físi-
cos e tecnológicos”, declara Adriano. 

Alunos do Ensino Fundamental durante 
aula de Biologia no Colégio vital Brazil
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FIqUE DE OLHO

Lousas digitais e aula em 3D

as salas de aula, uma nova geração de alunos completamente conectados e com um grande volume de informação, 
mostra um interesse maior por meios digitais. Os tradicionais panoramas da educação e seus programas pedagó-
gicos entram, então, nesse processo de modernização, a fim de acompanhar esses alunos e deixar o ensino mais 
instigante. Assim, as aulas ficam mais atraentes e o professor deixa de ser o único protagonista e assume o papel 

de gestor do conhecimento, garantindo uma interação positiva entre os alunos. Nesta edição do Fique de Olho apresentamos 
duas empresas que possuem, em seu principal objetivo, o foco educacional pelo segmento tecnológico.  A Cine 3D Educativo 
disponibiliza vídeos que levam conhecimento, entretenimento e tecnologia aos alunos. Já a EduInfo, ramificação da Elayela, 
oferece equipamentos, como lousas interativas, armários de carga, sincronização de iPads, entre outros. Confira:

N

A tecnologia é uma realidade em nosso cotidiano e 
nos beneficia em diversas formas. Assim como ocorre 
em diversas outras áreas, a educação procura novos 
caminhos para seguir integrando plataformas digitais 

com o intuito de inovar, unificar e deixar o âmbito 
educacional mais dinâmico possível

Fale com a Cine 3D Educativo  
(11) 3199.0206
info@cine3d-educativo.com.br
www.cine3d-educativo.com.br/ead

CINE 3D Educativo

A Cine 3D Educativo, que chegou ao Brasil em 2008, depois de atuação em di-
versos lugares como México, Argentina e Espanha, oferece aos alunos do Ensino 
Fundamental um material visual instigante, pautado pelo viés “cinema intinerante”. 
De acordo com o diretor comercial, Jonas godoi Martim, a empresa desenvolve e 
comercializa os seguintes vídeos: “uma viagem Fantástica pelo Corpo Humano”, 
“Mágica em 3D – A geometria nos Rodeia”,  “Intergaláctica – uma viagem virtual 
ao Sistema Solar” e “Planeta Água- Depende de nós”. Os vídeos possuem duração 
entre 30 e 40 minutos e a empresa leva toda infraestrutura necessária às exibições, 
que podem acontecer em salas de aulas, quadras esportivas cobertas, auditórios 
etc. Para este ano, “a Cine 3D Educativo inicia o sistema de venda da licença online 
dos vídeos educativos sem a necessidade de equipamento especial para a visualiza-
ção. Ao adquirir nossos pacotes a escola recebe gratuitamente 50 óculos 3D onde 
os alunos poderão visualizar nossos vídeos em qualquer dispositivo já existente na 
escola. Tv, projetor, computador, tablet, etc”, destaca Jonas.

Fale com a EduInfo:
(11) 3796.7764
vendas@eduinfo.com.br
www.eduinfo.com.br

EduInfo

Criada em 2008, a Elayela possui um olhar (e uma paixão aparente) por tecno-
logia – em especial aos acessórios para telefones e tablets. Na área educacional, 
a EduInfo – ramificação da Elayela, tem como objetivo central auxiliar a escola 
na decisão da melhor tecnologia móvel que pode ser utilizada. “Observando a 
carência de empresas nesta área começamos a trabalhar com equipamentos, como 
lousas interativas, armários de carga, sincronização de iPads, entre outros”, afirma 
a diretora Danielle Andrada. Com clientes renomados que a empresa atende, como 
Colégio Santa Cruz, Liceu Pasteur, Pontifícia universidade Católica do Rio grande 
do Sul (PuC-RS), universidade Presbiteriana Mackenzie, universidade Metodista 
de São Paulo, entre outros, a EduInfo disponibiliza projetores, notebooks, tablets, 
produtos Apple, lousa interativa/smartboard, redes wi-fi, software e carrinhos de 
carga. Além de “consultoria, treinamento e venda de equipamentos tecnológicos 
para montar a sala de aula interativa”, destaca Danielle.
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mANUTENÇÃO DE TOLDOS  
E COBERTURAS ESCOLARES

TOLDOS E COBERTURAS
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por Rafael Pinheiro

q uando projetamos em nosso 
subconsciente o ideal esco-
lar que ofereça uma gama 

pedagógica completa, assistência ao 
aluno, atividades extras interessantes e 
o compromisso em propiciar ao aluno 
experiências diárias, em poucos casos 
nos atentamos, no primeiro instante, 
nas dependências físicas e em sua es-
trutura – tanto interna como externa.

Disponibilizar equipamentos nos am-
bientes instituionais e adaptá-los ao 
padrão visual do colégio, conforto 
para estudantes e funcionário, mate-
riais resistentes e produtos de qualida-
de são características marcantes que 
devem ser notadas. Nas áreas exter-
nas, os tradicionais toldos e cobertu-
ras, por exemplo, garantem uma pro-
teção especial para os dias chuvosos, 
são ideais para corredores de acesso, 
entradas, cobertura para quadra po-
liesportiva, além de proporcionar uma 
estética diferenciada para o colégio. 

“É imprescindível, para o gestor esco-
lar, programar projetos e buscar um 
especialista antes de contatar qualquer 
empresa especializada em toldos e co-
berturas para os espaços escolares”, diz 
o arquiteto Francisco gaspar. Alguns 
aspectos devem ser considerados para 
a melhor implantação e utilização no 
espaço, como os materiais escolhidos 
para sua confecção que devem aten-
der às expectativas de durabilidade, 
as necessidades de cada ambiente e a 

harmonização com o estilo arquitetôni-
co ao qual será implantado.  Segundo 
Francisco, é possível encontrar no mer-
cado diversas opções para coberturas 
e fechamentos dos espaços escolares 
e, assim, diversos materiais. “A esco-
lha do material depende da área que 
pretende cobrir. Dentre as opções do 
mercado, lonas (acrílicas, sintéticas ou 
vinílicas), alumínio, policarbonato e o 
toldo retrátil são os mais procurados”, 
destaca.

Manutenção, limpeza, reparos ou tro-
cas de peças são fatores relevantes e 
devem ser observados periodicamente, 
com o intuito de conservar e prolongar 
a vida útil dos toldos ou coberturas 
instalados. “Com a atual crise hídrica, 
estabelecer limpezas mais prolongadas 
como a cada quatro meses ou quando 
houver, de fato, a necessidade na la-
vagem do toldo, garante uma preocu-
pação sustentável tanto para o planeta 
como para as próprias ações susten-
táveis do colégio”, ressalta Francisco. 
E lembre-se: para toldos e coberturas 
com dimensões maiores, é recomendá-
vel contratar empresas especializadas 
em limpeza e manutenção de toldos, 
garantindo, assim, a saúde e seguran-
ça de todos. 

‘ SAIBA mAIS

FRANCISCO gASPAR  
fagaspar@gmail.com
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Ensino Médio na educa-
ção de base e no ensino 
técnico demonstra uma 
preocupação que ultra-

passa os limites das avaliações bi-
mestrais: o futuro profissional. Com 
o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) e o vestibular se aproximan-
do, a ansiedade e os anseios dos ado-
lescentes se envolvem com dúvidas 
e questionamentos que a escolha de 
uma nova profissão pode oferecer.

Segundo dados do Censo de 
Educação Superior/2011, publica-
dos no Portal Educação, revelam 
que houve 3.632.373 de matrículas: 
1.243.670 de ingresso e 522.928 de 
concluintes no ensino superior no re-
ferido ano. Isso confirma que o nú-
mero de matrículas e ingresso é muito 
superior ao número de concluintes.  
 
Entre as diversas variáveis que pode-
riam explicar essa diferença, estão 
pessoas que desistiram do curso por in-
satisfação com a escolha que fizeram.

A Orientação vocacional (Ov) ou 
Orientação Profissional (OP) “é um 
processo que visa auxiliar o jovem ou 
adulto a realizar escolhas de vida e 
carreira. No caso do jovem em fase 
de definição de sua profissão, au-
xiliá-lo a avaliar os diversos fatores 
que permeiam a questão da escolha 
e no caso do adulto, auxiliando-o a 
refletir sobre sua carreira e avaliar 
caminhos e possibilidades para esta”, 
diz Caioá Lemos, psicóloga e orienta-

dora vocacional. Esse processo pode 
contar com um conjunto de recursos, 
dinâmicas e técnicas que poderão 
auxiliar o orientador e orientando.  
 
Para os alunos do Ensino Médio, em 
especial, a orientação é importante ao 
jovem, “pois por sua própria condição 
de adolescente nem sempre possui a 
maturidade suficiente para tomar uma 
decisão de vida tão importante que 
é saber quem ele poderá ser como 
profissional no futuro”, afirma Caioá.

Entrevistas, dinâmicas, questionários, 
testes, roteiros de atividades e mate-
rial informativo de apoio são ferra-
mentas utilizadas para compreender 
os os caminhos profissionais que os 
adolescentes podem seguir. E, além 
dos alunos, é interessante integrar os 
pais em atividades vocacionais. “É 
muito importante envolver a família 
nesse processo, pois ela também po-
derá favorecer/auxiliar a operaciona-
lização do projeto de vida e carreira 
que o jovem está planejando para si”, 
ressalta a orientadora vocacional.

ExPERIêNCIAIS PROFISSIONAIS

Caioá Lemos acredita que bate papo 
com profissionais ou vivência em em-
presas com diversos cargos e funções 
podem auxiliar os alunos na escolha 
da profissão. “Muitos jovens relatam, 
após visitas a locais de trabalho e con-
versas com profissionais, que desco-
briram que não se veem trabalhando 
nesse tipo de local ou desempenhan-

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

O
A ESCOLHA DA PROFISSÃO

por Rafael Pinheiro
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do determinado tipo de atividade, 
outros, já conseguem se ver e sentem-
se mais seguros de suas escolhas”, 

Alguns colégios na capital paulista 
têm disciplinas e até projetos em que 
os alunos podem vivenciar o cotidia-
no de trabalho em grandes empresas.  
 
O Colégio Franciscano Pio xII, institui-
ção localizada no bairro do Morumbi, 
conta com uma disciplina, para o 2º 
ano do Ensino Médio, que auxilia o 
aluno em seu amadurecimento, para 
que sua escolha profissional seja feita 
de maneira mais consciente e eficaz. 

Segundo a professora de “Orientação 
Profissional e para o Trabalho”, 
Patricia Heidrich Prado, a metodolo-
gia utilizada em sala de aula favore-
ce a autodescoberta e identifica inte-
resses e habilidades dos estudantes, 
tornando o processo prazeroso para 
o jovem que enfrenta essa decisão. 
“Facilita o momento da escolha do 
aluno e na elaboração de seu projeto 
de carreira, para que ele alcance sua 
realização pessoal e profissional”, diz. 

As aulas abrem espaço para informa-
ções referentes ao mercado de traba-
lho, profissões e empreendedorismo.  
Alguns conteúdos trabalhados são o 
autoconhecimento, as influências e a 
autonomia nas escolhas, as projeções 
futuras e o presente, gostos, profissões 
do futuro, criatividade, trabalho em 
grupo, atitudes empreendedoras, as-
sertividade, entre outros temas ligados 
ao processo de orientação profissional.  
 
“É importante levar o aluno a re-
conhecer seu grau de preocupa-
ção frente a esse dilema, aliviando 
angústias com relação à escolha. 
Auxilia na maturidade psicológica 
para realizar uma escolha acerta-
da, ajudando-os a explorar suas po-
tencialidades”, afirma a professora.

O Colégio Mary Ward, situado no 
Tatuapé, aposta na orientação esti-
mulando o aluno a buscar a realiza-
ção pessoal e o bem da sociedade na 
busca de sua profissão. “A orientação 
é um momento de identificação de 
quem o aluno é, quais são seus so-
nhos, características, o despertar para 
as diferentes áreas e habilidades.  

Depois continuamos ao longo dos 
anos este trabalho, junto com pales-
tras de profissionais e visitas em fa-
culdades. uma atividade interessante 
também são as oficinas oferecidas 
após as palestras, em que os alu-
nos são estimulados a ‘trabalhar’ em 
uma profissão”, conta José Antonio 
galiane, Coordenador Pedagógico do 
9° ano ao Ensino Médio e Orientador 
vocacional do Colégio Mary Ward. 

O Colégio integra a família dos alu-
nos nesta tarefa e promove palestras 
com os próprios pais dos estudantes. 
“Além disso, abrimos espaço para que 
os alunos consigam esclarecer dúvidas 
e conhecer as características de cada 
faculdade com os professores para ti-
rar a pressão social da escolha da pro-
fissão e universidade”, destaca José.

Já o Colégio Humboldt, instituição bilín-
gue e multicultural (português-alemão), 
propõe aos alunos do Ensino Médio o 
projeto “Conversa com Profissionais”, 
participando no primeiro semestre de 
palestras sobre a formação universi-
tária, as competências pro¬fissionais 
necessárias e as ofertas de trabalho 
com profissionais que atuam em di-
versas áreas do mercado de trabalho.

A escolha errada de uma profissão 
pode gerar uma insatisfação gigan-
tesca, afetando, diretamente, aspectos 
emocionais, como tristeza, angústia, 
ausência de afinidades e carência do 
seu modo peculiar de ser e pensar.  
 
Buscar uma atividade profissional que 
realmente traga uma felicidade e um 
desejo em realizar tarefas pertinentes 
à profissão pode ser um processo a lon-
go prazo para alguns, mas o essencial 
é reforçar o autoconhecimento. Assim, 
o sucesso ocorrerá naturalmente. 

SAIBA mAIS
CAIOÁ LEMOS  
caioalemos@gmail.com

COLÉgIO FRANCISCANO PIO xII  
colegiopioxii@pioxiicolegio.com.br

COLÉgIO MARy WARD  
atendimento@colegiomaryward.com.br
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PISOS ESCOLARES:  

mANUAL DE mANUTENÇÃO

ualidade, conforto, esté-
tica arrojada, segurança, 
higiene e funcionalidade. 
Todas essas características 

citadas ganham espaço, pré-requisitos 
e necessidade ímpar em todos os cam-
pos habitáveis. Mas, quando a esfera 
em questão contempla salas de aula e 
descanso, corredores, quadras polies-
portivas, bibliotecas, brinquedotecas 
e espaços externos – toda atenção e 
manutenção é necessária para pro-
porcionar um cotidiano saudável para 
alunos, professores e funcionários. A 
escola é um patrimônio público ou pri-
vado que concentra em suas missões 
e valores aspectos intangíveis e ima-
teriais, como cultura, valores, projeto 
pedagógico, tradição e seus símbolos. 
quanto aos bens físicos, estruturados 
e projetados para cada ambiente, 
armazena disposição e funcionalida-
de primordial. Assim, toda interven-
ção feita no edifício escolar deve ser 
submetida a uma apreciação técnica, 
para obtenção do melhor resultado.  
 
Os pisos escolares representam uma 
imensa parcela da estrutura escolar. 
Atualmente, existem no mercado uma 
infinidade de tipos de pisos que suprem 
necessidades deste segmento, como: 
resistência ao tráfego de pessoas, con-
forto térmico e acústico, facilidade de 
limpeza e conservação do revestimen-
to, design apropriado e facilidade de 
instalação e reposição.Existem alguns 
procedimentos que devem ser adota-

dos pela gestão do colégio com rela-
ção a especificação do piso que será 
utilizado em cada área da instituição. 
“Determinar o tipo de material que 
será assentado, bem como o tipo exa-
to de público que utilizará o material 
é o primeiro passo para um projeto 
funcional de revestimento escolar. O 
piso destinado à crianças que possuem 
atividades intensas e diárias como 
brincadeiras e corridas, merece uma 
atenção especial. Para o ambiente com 
estudantes adolescentes, que não pos-
suem um cotidiano agitado, a escolha 
do piso pode ser diferente, sem deixar 
de lado a segurança dos alunos”, afir-
ma Alberto Souza, especializado em 
construções escolares.

A linguagem estética, o design ar-
rojado e o conforto que a união de 
elementos nos diversos espaços esco-
lares propõem, interferem diretamen-
te na concentração e aprendizagem. 
Contribuir, então, para a criação 
destes espaços – como salas de aula, 
quadras, bibliotecas e brinquedote-
cas – com qualidade e segurança, são 
requisitos básicos para a convivência 
diária de funcionários e alunos de to-
das as idades. Para áreas externas, 
Alberto destaca pisos resistentes e 
antiderrapantes, “já que estarão mais 
expostos a quedas em épocas de chu-
va. É interessante utilizar produtos com 
relevos, pois permitem o escoamento 
da água com maior facilidade. Além, 
é claro, de observar a linguagem visu-
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al no entorno do colégio, procurando 
produtos que sigam a mesma palheta 
de cores”. De acordo com o especia-
lista, os pisos externos, por ser áspe-
ros, com aspectos rústicos para pro-
mover maior resistência, exigem maior 
esforço para garantir sua limpeza.  
 
Nas áreas internas, o piso vinílico é 
uma recomendação assetiva: possui 
conforto térmico e acústico, “excelência 
na resistência mecânica e funcional, fa-
cilidade de limpeza e suporta grande 
circulação de pessoas em várias con-
dições de uso, o que é extremamente 
importante, já que sabemos que o ar-
rastar de cadeiras, sapatos, movimen-
tação de carteiras e os diversos equi-
pamentos que são movimentados nas 
salas de aula são dados de realidade”, 
ressalta Alberto. 

MANuTENçÃO E CONSERvAçÃO

Conforme a Norma Brasileira NBR 
5674, a manutenção consiste no “ato 
ou efeito de resguardar de danos, 
decadência, prejuízo e outros riscos, 
mediante verificação atenta do uso e 
condições de permanência das caracte-
rísticastécnicas e funcionais da edifica-
ção e dassuasinstalações e equipamen-
tos”. A norma estabelece ainda que a 
manutenção deve ser um procedimento 
“técnico-administrativo”, o qual tem por 
finalidade levar a efeito as medidas ne-
cessárias à conservação do patrimônio.  
 
Segundo o Caderno de Orientações 
para a Preservação de Prédios Escolares, 
produzido pela Superintendência de 
Desenvolvimento Educacional (SuDE) 
e Diretoria de Edificações Escolares 
(DED), os programas de manutenção 
podem ser classificados de três formas 
distintas: conforme a complexidade dos 
serviços, as características da edifica-
ção, instalação e equipamentos e a fi-
nalidade da manutenção. 

Alguns serviços de manutenção não 
exigem grande especialização técni-
ca e podem ser programados a curto 
prazo (diária, semanal e mensalmen-
te), devendo ser desempenhados pelo 
pessoal efetivo, próprio do quadro fun-
cional da escola, os quais estejam en-
volvidos com as questões de vigilância/
inspeção/segurança, alguns serviços 
de ajardinamento, limpeza geral, remo-

ção de resíduos e tarefas correlatas. O 
calendário escolar não permite longas 
pausas para reformas, pois as férias 
escolares concentram-se em períodos 
que outros departamentos administrati-
vos continuam operando normalmente. 
Assim, realizar manutenção em revesti-
mentos (pisos, paredes e forros), deve 
ser programada em um tempo reduzi-
do, para não comprometer a reforma 
de outros itens e, também, o retorno 
dos alunos às salas de aula.  Os cuida-
dos gerais para a limpeza dos pisos e 
rodapés depende da especificação do 
produto instalado. “Os pisos vinílicos, 
que são os mais procurados para os 
ambientes educacionais, têm uma faci-
lidade enorme na limpeza e pode ser 
feita uma vez por semana com pano 
embebido em água e sabão neutro e 
encerar a cada quinze dias com cera 
líquida neutra”, ressalta Alberto. 

Em tempos de escassez de água, a dica 
do especialista é utilizar novos produ-
tos disponíveis para limpeza sem a uti-
lização da água: “Atualmente, é possí-
vel encontrar maneiras de conservar o 
ambiente limpo sem utilizar um grande 
(e valioso) volume de água. É possível 
trocar a água e sabão por um spray 
removedor a seco que retira sujeiras di-
fíceis dos pisos e de outras superfícies, 
como paredes, vidros, azulejos, peças 
sanitárias, acabamentos acrílicos, entre 
outros”, diz. 

O especialista destaca, ainda, a pre-
ocupação constante que se deve ter 
com sanitários e cozinhas – locais que 
estão sujeitos à proliferação de bacté-
rias – além do olhar criterioso para a 
limpeza dos pisos dos berçários e das 
crianças, optando por peças antibacte-
rianas e antiderrapantes. “O cuidado 
com a conservação dos materiais e a 
limpeza periódica deve existir em todos 
os espaços de uma instituição. A circu-
lação de crianças em desenvolvimento 
é intensa e qualquer descuido pode 
acarretar a saúde de um aluno ou até 
mesmo de um funcionário”, finaliza.

SAIBA mAIS
ALBERTO SOuZA 
atendimento@direcionalescolas.com.br
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