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Planejamento para 2013 é tema de
reunião com gestores escolares
Encontro discutiu pontos básicos para um bom planejamento

N

“Encontros como esses
são muito esclarecedores,
pois não só atualizamos os
outros gestores sobre questões legais relativas à educação privada mas também
ouvimos as experiências
dos demais diretores sobre
os assuntos em pauta”, explica o coordenador executivo do SINEPE/PE, Francisco
Ferreira.
Os assuntos mais discutidos pelos gestores ao longo
do encontro foram matrícula, inadimplência, disciplinas
obrigatórias, entre outros. O
material completo pode ser
encontrado no site do SINEPE/PE.
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o dicionário de qualquer gestor escolar, a
palavra mais repetida
talvez seja planejamento. É
preciso pensar o processo de
matrícula, calcular os custos
anuais, acompanhar as demandas dos coordenadores
etc. E, com tantas atribuições, muitos pormenores podem passar despercebidos.
Foi justamente para auxiliar os diretores e coordenadores pedagógicos nesse
momento tão importante
para as escolas que o SINEPE/PE realizou mais uma
Reunião de Planejamento Escolar. O encontro aconteceu
no auditório do Colégio Salesiano, na Boa Vista, neste
final de ano.

Diretores e coordenadores pedagógicos participaram do encontro

Se o mundo cabe numa tela,
sua escola também cabe.
Conheça nosso software de gestão acadêmica para escolas.
O Acadweb Escolas é um sistema que integra todos os setores da escola: desde a secretaria
passando pelo financeiro até informações dos alunos como notas e frequência. Controla ainda
adimplência, taxas e outros.
Rua Domingos José Martins, 75, sala 105
Bairro do Recife - Recife - PE
Fone: 81 3222.1074
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O 13 da sorte
O

ano de 2012 está chegando ao fim. E, com ele,
os inúmeros desafios vivenciados pela escola particular Brasil afora. A maior parte dos “atropelos” vieram, invariavelmente, do poder público.
O que dizer de atores políticos que legislam sem conhecimento de causa, aprovando leis fora da realidade e
que ferem a livre iniciativa na educação brasileira? Como
se diz comumente, lei é para ser cumprida. E nós, como
tal, temos que cumprir, com resignação e resiliência, o
que for determinado pelas casas legislativas nos seus
âmbitos, embora não abramos mão do nosso direito de
questionar a constitucionalidade desses atos normativos.
Enquanto somos empurrados para o lado, os estabelecimentos mostram que não se dobram a tais ventos.
Diretores buscam, cada vez mais, profissionalizar suas
gestões, adquirindo mais informações e construindo
uma escola privada de qualidade e que continua a formar as principais cabeças pensantes deste país.

Tudo poderia ser diferente? Sim, poderia, mas a categoria já mostrou, mais de uma vez, o poder de reação
da escola particular. Veja-se, por exemplo, o caso da
resolução do Conselho Nacional de Educação que fixou
a idade mínima para ingresso no Ensino Fundamental. E
como baixar a cabeça e aceitar qualquer determinação
nunca foi postura deste sindicato, acionamos o Ministério Público Federal e conseguimos, em primeira instância, não só suspender a resolução em Pernambuco
como propor que os seus efeitos se estendessem para
os estabelecimentos particulares de todo o país.
Dizem que 13 é número de azar. Mas podemos torná-lo nosso pé de coelho, se continuarmos trabalhando
em prol de uma educação de qualidade, sem firulas
que desvirtuem nossa principal função: contribuir para
formar cidadãos. Um 2013 de sorte para todos.
José Ricardo Diniz
Presidente do SINEPE/PE

GESTÃO

Sindicato realiza visitas de planejamento
às escolas associadas do interior
O

s
estabelecimentos
de ensino particulares
do interior de Pernambuco possuem necessidades
semelhantes às escolas da
capital. São dúvidas sobre
matrícula, formas de se
construir o planejamento
pedagógico, questionamentos quanto às recentes mu-

danças educacionais, entre
outros assuntos.
Assim, o SINEPE/PE botou o pé na estrada e visitou, ao longo do ano de
2012, todas as suas delegacias regionais e realizou
encontros com diretores e
coordenadores das escolas
do interior a fim de tirar as

dúvidas desses companheiros e auxiliar no desenvolvimento do ensino nessas
localidades.
O coordenador executivo do SINEPE/PE, Francisco Ferreira, foi a Limoeiro e
ficou muito satisfeito com
a adesão dos diretores das
escolas daquela regional.

“Tivemos uma presença excelente dos gestores.
As perguntas foram muito
apropriadas e mostraram
como as escolas do interior não perderam tempo
e entenderam bem o recado sobre a necessidade de
profissionalização da sua
gestão”, concluiu.

A Maior Feira e Congresso de Educação da América Latina
Filiados ao SINEPE-PE possuem condições diferenciadas para inscrição no evento.
Consulte através do fone (41) 3033-8100 ou futuroeventos@futuroeventos.com.br
Confira a programação do evento: www.futuroeventos.com.br/educar
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X Seminário SINEPE/PE aborda as
recentes mudanças na Educação Básica
Seminário de gestão discute integração entre setores da escola

A

educação brasileira
vem passando por
turbulências
nos
últimos meses em virtude das recentes mudanças
anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC). O
mais efetado é justamente
a Educação Básica, já que o
Governo Federal anunciou,
ainda que extraoficialmente, alterações na Prova Brasil e no Enem.
As escolas particulares
viram-se, de uma hora para
outra, no centro de um furacão que não só prometia
alterações nos seus calendários acadêmicos como
também mudanças profundas no planejamento pedagógico dos estabelecimentos, passando, inclusive,
por novos paradigmas a
serem absorvidos por diretores, coordenadores e professores.

Diante desse cenário, o
SINEPE/PE realizou o seu X
Seminário com a finalidade
de informar e orientar as
escolas sobre os sistemas
de avaliação a que os alunos e as instituições de ensino serão submetidos no
próximo ano, tendo em vista a qualidade da Educação
Básica.
O encontro aconteceu
no dia 24 de outubro, no
auditório do Senac, em
Santo Amaro. A receptividade do público superou
as expectativas da diretoria
do Sindicato. “Buscar informações sobre esse assunto
mostra o grau de maturidade em que se encontram os
gestores escolares de Pernambuco. Não dá mais para
se fazer escola na base do
amadorismo”, comentou o
tesoureiro do Sindicato, Arnaldo Mendonça.

Programação - Pela manhã, os participantes puderam conferir a palestra
Avaliação da Qualidade da
Educação Básica, de José
Francisco Soares, membro
do Conselho Nacional de
Educação. Ele falou sobre a
gestão pedagógica da escola, aprendizado, Ideb, Prova
Brasil, Enem, Pisa e outros
assuntos que provocaram o
debates entre os presentes.
No horário da tarde, o
painel Avaliação das Quatro Áreas do Conhecimento e o Exame Nacional do
Ensino Médio, sob a mediação do prof. Armando Vasconcelos, trouxe a
opinião de professores de
cada uma das quatro áreas
cobradas no Enem, como
cada disciplina é abordada
pelos avaliadores e o futuro do exame a partir da sua
mudança.

Confira algumas das
mudanças propostas
pelo MEC
•

Novas diretrizes
para o Ensino Médio
e consequente
flexibilização da matriz
curricular;

•

O Enem passaria a ter
uma importância mais
decisiva no acesso ao
Ensino Superior no país;

•

Para a rede privada de
Educação Básica, a
Prova Brasil teria um
caráter universal, e não
amostral;

•

O governo vai tentar
trazer de volta para a
escola quase 2 milhões
de jovens por meio do
Pronatec e do EJA;
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Confraternização do SINEPE/PE
comemora conquistas de 2012
Tradicional encontro contou com dezenas de participantes

A

o chegar o final do ano, é
comum acontecerem as tradicionais
confraternizações
natalinas. E com o SINEPE/PE não é
diferente. Anualmente, o Sindicato
promove o encontro de todos os diretores e gestores escolares associados
a fim de comemorar as conquistas do
ano que se encerra.
Este ano, o cenário da confraternização foi o Restaurante Antiquário,
nas Graças, no dia 05 de dezembro.

Em um ambiente de muita descontração, dezenas de diretores marcaram
presença, colocaram a conversa em
dia e comemoram os desafios vencidos ao longo de 2012, e que não
foram poucos, diga-se de passagem.
“Foi um ano difícil, sem dúvida,
pois o Poder Público mais uma vez
tentou interferir na forma de se conduzir a educação particular, ferindo,
inclusive, o direito da livre iniciativa
garantido pela Constituição”, lembrou

o presidente do SINEPE/PE, José Ricardo Diniz.
Segundo ele, 2013 promete ser
um período de desafios tão grandes
quanto os enfrentados em 2012, mas
a categoria está acostumada a tais
cenários. “Ano a ano, a escola particular mostra sua força e qualidade,
e a prova disso está nos resultados
de exames como Enem e vestibulares
Brasil afora”, complementou o presidente do SINEPE/PE.

FotoS: MID Comunicação
Veja mais fotos da confraternização
no site do SINEPE/PE
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