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om um Sistema de Ensi-
no constituído por 83
unidades municipais de

Educação Infantil e 39 escolas
de Ensino Fundamental, aten-
dendo cerca de 55.000 alu-
nos, a grande preocupação
da Secretaria Municipal de
Educação tem sido a de ga-
rantir, além de uma estrutura
física adequada à aprendiza-
gem, condições efetivas para
um ensino de qualidade. Esta
visão vem tornando São José
dos Campos um referencial
para outros municípios do Es-
tado de São Paulo e do Brasil.

Destacam-se, nesse senti-
do, os investimentos na For-
mação Continuada dos
profissionais da educação e
a implantação de projetos e
programas que visam a forma-
ção de cidadãos críticos, com-
prometidos e atuantes, além
da adoção do Sistema de
Gestão Integrado – SGI,
que permite o alinhamento
dos sistemas – secretaria, es-
cola, classe e aluno –, possi-
bilitando, conseqüentemente,
maior efetivação das ações.

Às iniciativas da atual ad-
ministração vem somar-se tam-
bém o Projeto Cliques-
col@, implantado nas escolas
municipais de Ensino Funda-
mental para proporcionar a
professores e alunos condi-
ções de acesso às modernas
soluções de Tecnologia Edu-
cacional, sobretudo como fer-
ramenta para a construção do
conhecimento e para o desen-
volvimento de habilidades fun-
damentais ao exercício da ci-
dadania.

Maria América
De Almeida Teixeira

Secretária Municipal
de Educação

SÃO JOSÉDOS CAMPOS:UM REFERENCIALEM EDUCAÇÃO

s alunos da Rede de Ensino Municipal (REM) de
São José dos Campos estão sendo incluídos no
mundo virtual com a implantação de Laboratórios

de Informática nas Escolas de Ensino Fundamental. É
o programa Cliquescol@, que visa utilizar os avanços
tecnológicos de Comunicação e Informação como recur-
so valioso na aprendizagem.

Vinte laboratórios já foram instalados, e nos próxi-
mos meses a Secretaria Municipal de Educação deverá
providenciar a implantação em outras 18 escolas da
REM, o que representa um total de 700 computadores
para 37.421 alunos.

Cada laboratório é equipado com 19 computado-
res, bancadas para dois alunos em cada equipamento
e sistema de banda larga que agiliza o acesso à internet.

Hoje, cerca de 20.800 alunos utilizam o estudo in-
terativo.

Até o final do ano, duas unidades móveis estarão
disponíveis para a Educação Infantil e a comunidade.

O impacto do programa tem repercutido positiva-
mente entre os professores, que agora podem ensinar
os conteúdos pedagógicos de forma interativa. Este
ano, 1.450 professores e especialistas receberão for-
mação pelo Positivo Informática, empresa do grupo
educacional Positivo, um dos maiores do país, com
sede em Curitiba, que já desenvolveu projetos com o
Portal Aprende Brasil nos Estados de Santa Catarina,
Ceará, São Paulo e Paraná.

C

Cliquescol@ leva alunos da REM ao fantástico mundo virtual

Mundo virtual
Laboratório de Informática na EMEF Profª Otacília Madureira de Moura: serão 38 unidades em toda a REM

Nos laboratórios, os alunos têm acesso ao Portal

Aprende Brasil, uma ferramenta prática e estimulante
que utiliza jogos, debates, desafios, histórias e ativida-
des na construção do conhecimento e do exercício críti-
co da cidadania.

O entusiasmo da garotada em transformar o estudo
numa brincadeira no mundo digital contagia até as
famílias. “Elisa chegou em casa fascinada, contando
que brincou ‘naquela máquina que parece uma televisão
grande’”, diz Mary Honório Santos, mãe de Elisa Maria,
aluna do Ciclo I, e de Sara Lígia, do Ciclo II, ambas da
EMEF Profª Otacília Madureira de Moura.

A filha descreveu seu dia de aula e a mãe percebeu
que ela havia assimilado muitos detalhes. “Ela não via
a hora de voltar. A informática na escola desperta o
interesse do aluno em buscar cada vez mais conheci-
mento. Que este portal nunca se feche”, elogia Mary
Santos.

O 38NÚMEROS DO CLIQUESCOL@

Laboratórios de Informática

Microcomputadores
700

Micros em cada Laboratório
19

Alunos dos ciclos I e II
37.421
Unidades móveis

2
Professores e especialistas

1.450
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LABORATÓRIOSDE APRENDIZAGEMSUPERAM IDÉIA DEFRACASSO ESCOLAR

respeito às diferenças e o atendimento à
criança com necessidades educacionais es-
peciais são princípios que norteiam a políti-

ca de inclusão na Rede de Ensino Municipal (REM).
Na prática, é necessário reorganizar a escola regu-
lar de forma a oferecer possibilidades de aprendiza-
gem a todos. As Classes Especiais, as Salas de
Apoio Pedagógico, constituídas pelas Salas de Re-
cursos e pelos Laboratórios de Aprendizagem, su-
prem essa exigência auxiliando no aprendizado
do aluno.

Atualmente, 180 crianças com deficiências fí-
sica/múltiplas estudam em 20 Classes Especiais.
Os professores especializados em educação espe-
cial, são apoiados por auxiliares de enfermagem e
estagiários.

Para desenvolver um
trabalho de qualidade nas
Classes Especiais, Salas
de Recursos e Laborató-
rios de Aprendizagem, a
Secretaria Municipal de
Educação conta com uma
equipe formada por psi-
cólogas e psicopedago-
gas, investindo na forma-
ção continuada dos pro-
fessores, através de cur-
sos, seminário, oficinas,
palestras e capacitação
específica.

RECURSOS PARA SUPRIRNECESSIDADES ESPECIAIS néditos no país, os Labo-
ratórios de Aprendiza-

gem, implantados nas 38
escolas municipais do Ensi-
no Fundamental, buscam di-
minuir a evasão escolar e
auxiliar alunos com dificul-
dades acentuadas de a-
prendizagem não vincula-
das a causas orgânicas a
superar a idéia de fracasso.

O trabalho é desenvolvi-
do hoje, com cerca de 750
alunos que são encaminha-
dos aos Laboratórios, após
uma avaliação das equipes
da escola e Secretaria Muni-
cipal de Educação, depois
de esgotadas todas as pos-
sibilidades oferecidas nas
classes comuns.

O atendimento nos labo-
ratórios é conduzido por um
psicopedagogo e difere do
oferecido no reforço esco-
lar. Juntamente com profes-
sores e orientadores da es-
cola, ele busca estratégias
que provoquem avanços na
aprendizagem dos alunos,
sanando as dificuldades a-
presentadas em sala de au-
la.

As atividades desenvol-
vidas têm ênfase no lúdico
e exploram os diferentes es-
tilos de aprendizagem, ga-
rantindo dessa forma a ele-
vação da auto-estima do a-
luno.

Conforme a necessida-
de de cada aluno, são esta-
belecidos dias e horários de
atendimento.

O trabalho alinha o
comprometimento dos pais
ou responsáveis, integrando
família e escola no desen-
volvimento pedagógico e
psicosocial da criança.

As classes especiais atendem 180 alunos na rede municipal de São José

lunos com necessidades educacionais especiais de
educação têm vencido barreiras de leitura, escrita

e cálculo graças às Salas de Recursos. O serviço é de
caráter preventivo, de apoio e transitório, visando inser-
ção na sala comum.

Adaptadas com equipamentos diferenciados – má-
quinas e teclados de computador em braille, mouses
adaptados, calculadoras para visão subnormal e outros
acessórios, como o tamanduá – equipamento fixado à
cabeça para auxiliar alunos com dificuldades de movi-
mentos –, as 27 salas oferecem alternativas e procedi-
mentos específicos adequados às necessidades educaci-
onais de 400 alunos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.

O trabalho é conduzido por um profissional especia-
lizado em educação especial e um estagiário, de forma
individualizada ou em pequenos grupos, na própria
unidade escolar ou em uma escola na região onde o
aluno reside.

Os profissionais que atuam nas Salas de Recursos,
recebem capacitação específica sobre o uso dos equipa-
mentos, visando melhor rendimento dos alunos e favo-
recendo sua integração.

SALAS DE RECURSOSAUXILIAM A INCLUSÃONA CLASSE COMUM

Equipamentos diferenciados ajudam
os alunos a retornar às salas comuns
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Alunos dão adeus
à idéia de fracasso

NÚMEROS

Classes Especiais 20
Professores envolvidos 20
Alunos atendidos 180
Salas de Recursos 27
Professores envolvidos 35
Alunos atendidos 400
Laboratórios de
Aprendizagem 38
Psicopedagogas
envolvidas 38
Alunos atendidos 750

Atividade lúdica em Laboratório de Aprendizagem
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s escolas da Rede de Ensino Municipal vêm
implantando uma nova forma de gerir seu
dia-a-dia. Trata-se do Sistema de Gestão

Integrado – SGI, projeto resultante de uma par-
ceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME)
e o Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, em
consultoria com a Fundação Pitágoras, de Belo
Horizonte (MG).

O SGI é um modelo gerencial que permite ao
sistema educacional atuar de forma estruturada e
coesa, alinhando os esforços de todos aqueles que
podem impactar na aprendizagem dos alunos para
que eles atinjam níveis consistentes de alto de-
sempenho.

Isto inclui o comprometimento da equipe di-
retora, professores, funcionários de apoio, alunos
e, inclusive, dos pais, para que dessa forma todo
o alunado, e não apenas parte dele, como é co-
mum, tenha oportunidades reais de sucesso.

Por ter sua base em técnicas gerenciais, é a
partir do Plano de Melhoramento da SME, cons-
tituído de missão, visão, finalidade, metas e me-
didas, que cada escola elabora seu próprio plano,
possibilitando assim o alinhamento das ações dos
sistemas Secretaria, Escola, Classe e Aluno.

A prática do SGI integra o trabalho da SME
com o de cada escola; o de cada escola com suas
classes; e o de cada classe com a aprendizagem
de cada aluno. Os pais são envolvidos, oferecen-
do em casa a contribuição que faz a diferença.
Somente um sistema afinado e compartilhado por
todos – da SME ao aluno – produz o impacto de-
sejado do alto desempenho.

Em 2003 o SGI foi adotado em 34 escolas do
Ensino Fundamental. Neste ano foi implantado nas
outras quatro unidades e em mais sete escolas de
Educação Infantil.

SGI: MODELO GARANTEALTO DESEMPENHO

Aluna de 4ª série exibe suas metas pessoais

Heitor (3ª série) e o gráfico de desempenho

A
ntre os fatores que diferenciam o ensino municipal
em São José dos Campos, destacam-se os programas
que visam despertar a cultura empreendedora no

aluno. Tanto que a cidade, entre 165 concorrentes, venceu
a etapa estadual do Premio Mário Covas, promovido
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e
Micro Empresas), criado em 2001 para incentivar e esti-
mular as ações de empreendedorismo em prefeituras.

A Secretaria Municipal de Educação tem pelo menos
seis programas, alguns deles em parceria com empresas
do município e o Sebrae, que estimulam o desenvolvi-
mento do espírito empreendedor de 50 mil alunos da
rede municipal. Os programas são: Cidadão Empreende-
dor, Profissional do Futuro, Pedagogia Empreendedora
dos Sonhos, Junior Achievement (Miniempresa), Jovens
Empreendedores, Primeiros Passos e Aprendiz de Turismo.

Com o objetivo de centralizar os programas de em-
preendedorismo, no mês de julho, será inaugurado o
Centro do Empreendedor, com auditório para 250 luga-
res, biblioteca, sala de Internet e um galpão com 370 m²
que será modulado com divisórias para a criação de
salas. A Secretaria Municipal de Educação vai administrar
o Centro e pretende utilizar os espaços para palestras
sobre empreendedorismo, projetos de miniempresas,  ca-
pacitação de professores e exposição de trabalhos elabo-
rados por alunos nos diversos programas.

Qual é o seu sonho? –  O  programa Pedago-
gia Empreendedora dos Sonhos, desenvolvido en-
tre alunos de  04 a 14 anos, conta com atividades  que
ajudam a criança a desenvolver a liderança, melhorar
sua rede de relações e trocar a competição pela coope-
ração, tendo como foco, duas perguntas básicas: Qual é
o seu sonho? O que você pretende fazer para realizá-lo?

No programa, os alunos são estimulados a realizar
um sonho a curto prazo para que seja garantido o acom-
panhamento da escola. Se o desejo é conhecer o Zoológi-
co, por exemplo, professor e aluno pesquisam os conteú-
dos que giram em torno deste sonho e direcionam sua
realização.

A Pedagogia Empreendedora dos Sonhos é desenvol-
vida em parceria com a equipe do professor e consultor
Fernando Dolabela, um dos maiores expoentes no ensino
do empreendedorismo na educação. O programa, im-
plantado inicialmente  em oito escolas piloto em 2003,
capacitou 1.500 professores de 68 escolas de educação
infantil e ensino fundamental, sendo que neste ano cerca
de 70 escolas darão início  ao projeto.

O empreendedorismo
aplicado nas escolas

E

ontar uma loca-
dora de gibis

que funcione no espa-
ço físico da escola e
em período contrário
ao das aulas é uma
das atividades dos alu-
nos da escola munici-
pal de ensino funda-
mental Ildete Mendon-
ça, no Residencial U-
nião, que coloca em
prática o conceito de
empreendedorismo.

Mais do que uma
simples gibiteca, as cri-
anças desenvolvem um
plano de negócios. E-
las administram a loca-
dora inaugurada e to-
mam decisões sobre o
lucro: rateiam, organi-
zam eventos ou inves-
tem no próprio negó-
cio com a aquisição
de mais gibis.

Educadores discutem a Pedagogia Empreendedora dos Sonhos

GIBITECAENSINA ANEGOCIAR

Aluna na Gibiteca da
EMEF Ildete Mendonça

M
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uem pensa que servir a refeição no prato da criança ou
oferecer-lhe comida à boca é mais rápido e causa menos
sujeira, está descontextualizado da rotina dos alunos

das escolas municipais de educação infantil em São José dos
Campos.

Há mais de cinco anos as pré-escolas adotam o sistema de
self-service na hora da merenda. Com balcões térmicos na altura
das mãos das crianças, desde pequenas, a partir dos três anos,
elas servem-se sozinhas e são estimuladas a fazer suas próprias
escolhas e a desenvolver autonomia.

Na refeição, nada chega pronto. Orientada por um adulto,
é a criança que pega o prato, decide o que comer e a quantida-
de. Entre as opções de talheres, garfo e faca estão disponíveis
para quem tem cinco e seis anos.

O sistema de servirem-se sozinhas reduziu a praticamente
zero o desperdício nos pratos, além de ter incentivado os alunos
a experimentar algo diferente ou o que o colega pegou. Se um
dia a criança quer mais feijão e menos arroz e, no outro, bastan-
te salada, tem total liberdade de escolha, mas também respon-
sabilidade sobre essa decisão.

Há uma mudança no comportamento. As crianças param,
escolhem, sentam-se, saboreiam, manuseiam talheres, usam
guardanapos e, se quiserem, servem-se novamente. Elas ficam
mais independentes, comem melhor e têm interesse no que
vai ser servido – atitudes que não eram percebidas anteriormen-
te.

Funcionando há
mais de cinco anos,
o programa desenvolve
a autonomia das crianças

Crianças servem-se dos pratos e quantidades que desejam

SELF-SERVICENA MERENDAESCOLAR

Q

escolasArte nas
erca de 2.000 alunos das es-
colas municipais de Educa-

ção Infantil e Ensino Fundamental
participam, em período oposto ao
do seu estudo, de alguma ativida-
de extracurricular voltada para as
artes: fanfarra, teatro, coral, per-
cussão e flauta, ou danças folclóri-
cas, de rua e de salão.

As crianças interessadas se ins-
crevem nos programas no início
do ano e, a partir daí, realizam
dois encontros semanais. Nesses
encontros elas desenvolvem seu
potencial artístico, ocupam o tem-
po ocioso – ficando fora das ruas
– e se preparam para apresenta-
ções.

Em 2003 foram realizadas
226 mostras para cerca de 110
mil pessoas, que elogiaram não
só a qualidade técnica como tam-
bém a elegância e a higiene com
que os alunos se apresentaram.

Com uma infra-estrutura orga-
nizada, os alunos ganham unifor-
mes, figurinos, transporte, lanches
e todo o material necessário.

É nas apresentações que eles

C

Coral: 400 alunos de 4 a 15 anos

Fanfarras: 236 alunos de 7 a 15 anos

têm a oportunidade de expressar
tudo o que aprenderam e de fre-
qüentar lugares que dificilmente te-
riam chance de conhecer.

O gosto pelo sucesso é expres-
so no rosto de cada criança nas
exibições em shoppings, indústri-
as, escolas, no Teatro Municipal
e até em outras cidades, onde to-
dos os olhares estão voltados para
ela.

O projeto A Escola vai ao
Teatro é um dos grandes momen-
tos que envolvem os grupos tea-
trais e os corais.

Durante uma semana, com
quatro apresentações diárias no
Teatro Municipal, os grupos rece-
bem na platéia aproximadamente
10 mil alunos.

Além de permitir a inclusão so-
cial, os programas extracurricula-
res ampliam a visão de mundo, a
crença no sonho e a vontade de
lutar por ele. Há um grande retor-
no no aspecto sócio-educativo e
na auto-estima, não só da criança,
mas de toda a comunidade esco-
lar.


