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Mais uma jornada
de sucesso

O

Sieeesp acaba de cumprir
mais uma de suas metas, com
a concretização da viagem educacional para a Inglaterra e Polônia.
Esta foi a 19ª visita programada e
faz parte da estratégia da entidade
de proporcionar aos mantenedores
uma troca de experiências com
escolas e autoridades educacionais dos países mais desenvolvidos
nessa área. As viagens e contatos
com dezenas de nações motivou
a criação do Departamento Internacional, que tem como uma de
suas metas aprimorar esses intercâmbios.
As viagens, realizadas pelo
Sieeesp e organizadas pelo IES Educacional, têm conseguido grande
êxito graças ao planejamento sempre com um ano de antecedência,
contando com a participação das
embaixadas brasileiras, dos ministérios e associações de escolas particulares dos países visitados, bem
como de especialistas que propõem
o conteúdo de maior interesse para
que nossas delegações tenham
acesso aos mais relevantes aspectos
da educação.
Por que o interesse de visitar a
Polônia? Durante a última viagem
do Sieeesp a Singapura e Coreia,
nossos educadores ressaltaram o interesse em conhecer o sistema educacional polonês que, em oito anos,
passou da 22ª ao 10° lugar na avaliação mundial do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos).
Na sequência, estivemos naquele
país, conversando com autoridades

locais do Ministério, Diretoria de
Educação de Varsóvia e dirigentes
da iniciativa privada, e ficamos surpresos com a excelente acolhida
e sabendo que educadores dos
principais países ranqueados estão
procurando também visitá-los para
estudar as razões desse “milagre
polonês na educação”.
A partir de 1999, foi empreendida uma reforma grande mas gradativa, incluindo as primary schools,
lower secondary (gymnasium) e
upper secondary (lyceum e technikum). No ano passado, o ciclo de
mudanças foi concluído e os resultados estão aí: excelente avaliação
das escolas e desempenho elogiado
dos alunos. A OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) considera o
modelo polonês uma referência que
valeu muito conhecer. A estratégia
consistiu em implantar um sistema,
por um lado adaptado aos objetivos
de desenvolvimento do país e, por
outro, às necessidades individuais
do estudante.
Por que resolvemos voltar a
visitar a Inglaterra? The Economist
aponta o Reino Unido como o 6° país
do mundo em qualidade de educação, seguindo a metodologia de
“curva de aprendizado“, avaliação
mais complexa do que a do PISA, e
amplamente aceita internacionalmente. Quem acompanha o desempenho escolar nesses países pode
verificar a grande transformação
ocorrida nos últimos anos no currículo e gestão das escolas inglesas.

Presidente do Sieeesp
benjamin@einstein24h.com.br

As viagens,
realizadas
pelo Sieeesp e
organizadas pelo
IES Educacional,
têm conseguido
grande êxito graças
ao planejamento
sempre com um ano
de antecedência

Em 2002, foi criado o National
College, em Nottingham, um centro
de formação moderno e de excelência, responsável pela capacitação
de dirigentes e lideranças do setor,
que, por sua vez, incumbiram-se de
multiplicar e aperfeiçoar o corpo
docente de suas escolas, introduzindo práticas de ensino inovadoras,
adaptadas às desafiadoras exigências do século XXI e às necessidades
de mercado.
O planejamento não para por
ai, pois, assim que chegamos da
atual jornada, já estamos pensando
na próxima, em 2018, e, de acordo
com as sugestões dos educadores,
poderá ter como destino os EUA e
o Japão.
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Adhemar Oricchio

19ª VIAGEM EDUCACIONAL
DO SIEEESP VISITA
INGLATERRA E POLÔNIA
Com ‘Tour’ pela França
De 19 de Maio a 6 de Junho de 2017

A

19ª Viagem de Estudos do Sieeesp
ao exterior teve como objetivo conhecer o sistema educacional da Polônia,
que constitui o “case” do momento, face
a seus brilhantes resultados nas avaliações
internacionais, e as reformas realizadas
no ensino inglês, tornando-o um dos mais
inovadores e eficientes da atualidade.
Essas viagens têm obtido êxito, pois
são planejadas e organizadas com um
ano de antecedência, contando com a
participação de nossas embaixadas, dos
ministérios e associações de escolas particulares locais, bem como de experts que
propõem o conteúdo de maior interesse
para que nossa delegação tenha acesso aos
mais relevantes aspectos da educação dos
países que visitamos.
Nas últimas quatro viagens, o Sieeesp
organizou a ida a Singapura e Coreia, Rússia
e Finlândia, China, Canadá e Estados Unidos.
Sempre houve grande interesse por parte
das autoridades desses países em dar total
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apoio a nosso projeto. Participamos de
seminários técnicos e visitamos as melhores
escolas, permitindo a valiosa troca de experiências com educadores locais. Nossos
participantes tiveram a oportunidade de
renovar ideias, de avaliar a atuação de professores e diretores, de adaptar projetos e
procedimentos pedagógicos, de conhecer
como são resolvidos temas de interesse
específico, como o uso de tecnologia ou
o cuidado em relação a estudantes com
necessidades especiais, dentre outros.
EDUCAÇÃO NA INGLATERRA
O Sieeesp já organizou duas viagens
de estudos ao Reino Unido, mas a de 2017
propiciou uma visão atual e completamente
diferente das experiências anteriores.
A Inglaterra possui um dos sistemas
educacionais mais bem sucedidos do
mundo. Esse resultado deve-se às profundas reformas realizadas neste século. De
fato, de acordo com o prestigiado ranking
do The Economist, figura em 6° lugar entre
todos os países avaliados.
De acordo com o British Council, o
ensino tradicional que caracterizou a educação britânica no século passado, foi totalmente modificado, procurando adaptar
as práticas educacionais às necessidades
do século XXI, principalmente tornando
as aulas mais dinâmicas, com redução do
curriculo e capacitação de professores. O
sucesso é decorrente de grande inovação
nas formas de liderança, na autonomia e
responsabilização delegadas às escolas,
bem como ao reconhecido aprimoramento

na formação do corpo docente e dirigente,
além da introdução de um eficiente sistema
de avaliação. Em todas as pesquisas, o grau
de satisfação e o resultado do aprendizado
dos alunos é muito elevado. O papel do National College é relevante na formação de
líderes e em projetos como o “connecting

O Sieeesp já organizou duas viagens
de estudos ao Reino Unido, mas a
de 2017 propiciou uma visão atual
e completamente diferente das
experiências anteriores
áreas mais degradadas. O sistema inglês
de inspeção, OFSTED, é considerado um
dos melhores pela OCDE (Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). Na última avaliação, 78% das
escolas foram consideradas “excelentes”
ou “boas”.
Durante nossas visitas, o grupo conheceu as State Funded Schools (públicas),
e seus vários níveis: nursery, primary e
secondary (Comprehensive, Academies
e Grammar Schools), além dos A Levels e
instituições vocacionais (GNVQ). Desenvolvemos contato com a Independent
School Association, e pudemos conhecer
as escolas privadas inglesas.

classrooms” responsável pela colaboração
interescolar.
Importa também destacar o investimento na melhoria da estrutura física das
escolas, dando lugar a edifícios modernos,
que teve como mérito também a redução
das desigualdades, principalmente em

EDUCAÇÃO NA POLÔNIA
Nos últimos três anos, a Polônia tem
sido o case preferido dos estudiosos em
educação. Desde 2008, quando foi implantado o currículo da educação primária,
até este ano, quando de forma gradativa
anual introduziu-se o currículo do ensino
secundário, a Polônia tem aprimorado seu
sistema educativo.
Como resultado, passou do 22° lugar no
PISA (Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes), em 2003, para o 10° lugar
em 2012, um avanço que surpreende todos
os especialistas. Portanto, tivemos a oportunidade única de visitar o país no ano em
que está sendo concluída a implantação
dessa grande reforma. Vejamos algumas
das principais características.
A educação básica na Polônia é de responsabilidade do Ministério de Educação,
que define a política e os regulamentos. As
autoridades locais, Províncias (16), Distritos
(379) e Comunas (2.479) incumbem-se de
sua execução; 75% das crianças frequentam as creches e a pré-escola. Desde 2015,
aos 5 anos, a última série da pré-escola
tornou-se obrigatória. Na sequência, são
6 anos de educação primária, 3 anos de
“gimnazjium”(lower secondary), passando para o upper secondary, quando
o aluno escolhe o “liceum” ou a “technikum”. Aliás, a Educação Vocacional tem
merecido prioridade e a reforma de 2012
procurou adequá-la às necessidades de
empresas e aos requisitos de qualificação
das principais profissões.

Os diretores de escola são nomeados após rigorosa seleção e sua gestão
caracteriza-se pela outorga de grande responsabilidade e autonomia, com a efetiva
participação do Conselho Escolar, Conselho
de Professores e o Conselho de Pais .
Na educação polonesa importa destacar ainda dois aspectos fundamentais:
• a política para atender estudantes
com necessidades especiais, que integra
o sistema regular de educação. Foram capacitados conselheiros e especialistas que
assistem as escolas, e não podem recusar
esse tipo de aluno. Também existem Escolas
Especiais e Setores Especiais em escolas
regulares que oferecem ensino para atender
as necessidades específicas.
• a formação de professores é a prioridade da reforma. Desde 2015, as escolas
não aceitam docentes sem formação universitária e com conhecimento aprofundado
em certas matérias e amplo treinamento
prático. Hoje, 84% dos professores têm
mestrado.
Na visita a esse país, ficou clara a existência de profundo interesse em intercâmbio
escolar, não esquecendo que existem no
Sul do Brasil mais de 1,5 milhão de descendentes poloneses e uma renomada escola
em Varsóvia denominada Colégio Ruy Barbosa. •
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A PROGRAMAÇÃO
Tradicionalmente, nossos participantes originam-se de vários Estados.
Com o objetivo de melhor integrar o grupo, consolidar amizades e
promover a troca de experiências vividas durante a parte pedagógica,
programamos ao final um tour, para conhecer os aspectos culturais da
região de Bordeaux, na França, além de ver ou rever Paris. Evidentemente, em cada cidade visitada, associamos a parte educativa com a
curtição dos aspectos turístico-culturais do país.

INGLATERRA
19/5 12h00
		
15h15
		
15h40

Apresentação da delegação nos check-ins da Air France e da British
Airways, Terminal 3 – Aeroporto de Guarulhos
Decolagem do voo Air France (AF 457) para Londres , com 			
conexão em Paris
Decolagem do voo British (BA 246) para Londres

20/5 07h05
		
10h30
		
		
		
		

Chegada em Heathrow do voo BA e traslado para o Hotel Millennium
Gloucester
Chegada em Heathrow do voo AF 1580 e traslado para o Millennium
Gloucester
Dia Livre em Londres, onde os participantes puderam ir à Portobelo 		
Road, à Harrod´s ou Oxford Street ou visitar um dos muitos museus 		
da cidade

21/5 10h00 City tour de Londres, visitando as grandes atrações desta
		

cidade-monumento. Ônibus com guia.

22/5 09h00 Seminário coordenado pelo Governo Britânico, no Millennium
/11h30
12h00
13h30
		
		
		
23/5 08h00
		

Hotel, Kensington Suites
Grupo dividiu-se em 2 ônibus para visita às escolas:
Grupo A Hayes School, W Common Road, Hayes, Bromley
Grupos B e C visitaram, respectivamente 2 escolas vizinhas:
Warren Road Primary School, Warren Road e
Pickhurst Infants School, Pickhurst Lane
Saída de ônibus, ambos os grupos, para visita às três escolas que 		
compõem Dixie School, em Leicestershire.

24/5 08h00 Saída do Grupo A e B com destino a Cambridge, em 2 ônibus

10h30
		
12h00
14h00
		

Grupo A visita Comberton Village Trust, West Street, Comberton e
Grupo B Cambridge Regional College, King´s Hedges Road
Livre para almoço
Ambos os grupos visitam a Universidade de Cambridge, com exposição
sobre o sistema de acesso e visita à área de Trinity, King´s Colege e Backs.

25/5 13h00 Dois ônibus partem do hotel com destino ao aeroporto de Heathrow .
		
Embarque para Cracóvia:
17h00 British Airways 872
17h10 KLM 1022, com conexão em Amsterdam, às 20h35.
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POLÔNIA
25/5 20h30 Chegada do voo BA a Cracóvia e traslado ao Best Western Hotel
22h30 Chegada do voo KL 1997 e traslado ao Best Western Hotel

26/5		

Tour de uma das mais belas cidades da Europa, Patrimônio da
Humanidade pela Unesco e conhecida como Cidade das Artes. 		
Destacamos o Castelo e Catedral de Wavel, a Praça Central e a Cidade
Velha, além do conjunto arquitetônico da sede da antiga monarquia 		
polonesa.

27/5		

Conhecemos a famosa mina de sal de Wielicza, suas galerias, a capela
real e monumentos esculpidos no sal, que a tornam um passeio 		
obrigatório.
No fim de tarde, viagem de trem para Varsóvia, recepção e traslado até
o Radisson Blu Hotel;

28/5		

Tour da Capital, um dos atrativos turísticos da moda na Europa, pelo
seu agito, hospitalidade e notável trabalho de recuperação do centro
histórico, que ficou 85% em ruínas após a 2ª Guerra Mundial. Hoje,
quem visita a Cidade Velha não acredita que esses monumentos não
são autênticos. Seu conjunto monumental é o único reconstruído na
época moderna, considerado Patrimônio da Humanidade, por manter
com perfeição suas características originais. Além do Castelo Real,
da Castle Square e fortificações , o grupo pode visitar a Ópera, o famoso
Gueto e os Palacetes adjacentes ao belíssimo Lazienki Park, onde está
o Monumento a Chopin, assistindo a um concerto com obras deste
famoso músico, dentre outras atrações;

		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

29/5 08h00 Saída do hotel para o Ministério de Educação.
09h00
/12h00
		
12h30
/15h00
		

Seminário sobre o sistema de ensino na Polônia, com a presença da
ministra da Educação da Polônia, Anna Zalewska e do embaixador
brasileiro, Alfredo Leoni
Delegação divide-se em 2 grupos:
Grupo A visita Kindergarten n° 420, Sta Ursula Ledodóchowska 8
Grupo B visita Szkola Podstawowa n° 261, Stanislawa Kostki Potockiego

30/5 08h30 Saída do hotel para visita a escolas em 2 grupos
09h30
/11h30
		
12h00
/15h00
		
		

Grupo A visita Gimnazjum n° 30, Generala Kazimierza
Pulaskiego
Grupo B visita Technikum Geologiczno, Geodezyjno- Drogowe
Ambos os grupos vão ao Liceum Ogólnoksztalcace im. Ruy
Barbosy, com a presença de autoridades e do embaixador do Brasil,
Sr. Alfredo Leoni.
Noite Livre

31/5 08h30 Saída do hotel para visita a escolas
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09h00
/12h00
13h00
/15h00
		

Ambos os grupos visitam Gimnazjum n° 4, Dzieci Zjednoczonej
Europy i Spolecznego da STO (particular) Ambos Grupos visitam Pawel Jasienica Gimnazjum e Liceum

01/6 09h00
		
14h30
		
		

Saída do Hotel do Grupo Air France, para tour e embarque a Paris às 		
12h45 (AF 1147);
Saída do Hotel do Grupo British Airways, para retorno ao Brasil. Partida
às 18h15 (BA 851), com conexão em Londres às 21h50 (BA 247), chegando
ao Brasil às 05h45 de 2/6

Noite: jantar de encerramento com toda a delegação, como de costume.

FRANÇA
1/6

15h10
		
		
18h29
22h34

Chegada do grupo proveniente de Varsóvia ao aeroporto Charles De
Gaulle e traslado à estação ferroviária do aeroporto para embarque de
trem para Bordeaux.
TGV para Bordeaux
Chegada, receptivo e traslado ao Hotel Mercure Gare Saint Jean

2/6

09h00
/17h00
		
		

Excursão de dia inteiro à belíssima região de Saint Emilion, castelos
e vinícolas, incluindo degustação do vinho da região mais importante
do país.
Noite Livre

3/6 10h00
		
14h27
17h57
		

Check out e ida de ônibus para um breve cruzeiro de 11h00 às 12h30 no
barco La Sardane, pelo Rio Garone , com degustação
TGV de Bordeaux a Paris
Traslado da estação para o Hotel Millennium Opéra
Noite Livre

4/6

09h00 City Tour de Paris, visitando os principais atrativos desta incrível “Cidade
/13h00 Luz”
		
Tarde e Noite Livres

5/6		

Dia livre. Com jantar de despedida em um restaurante local

6/6

06h00 Traslado do hotel para Aeroporto para embarque ao Brasil no voo AF 		
		
456, às 10h10.
		
Chegada a São Paulo às 16h55 do mesmo dia. •
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O SISTEMA INGLÊS DE EDUCAÇÃO
Equipe Pedagógica do British Council em Londres

A

Inglaterra possui um sistema público
escolar diferente das demais regiões
do Reino Unido. As escolas estatais possuem um elevado nível de autonomia
operacional, mas a legislação criou mecanismos para melhor avaliar seu standard
de performance. Eles incluem aspectos curriculares específicos; avaliações associadas
aos mesmos, bem como publicação dos
resultados; rigorosos métodos de inspeção
e um controle das qualificações. Tanto os
inspetores como os responsáveis pelas
avaliações atuam com independência em
relação ao Ministério.
A antiga influência exercida por autoridades locais vem diminuindo gradativamente. Um número crescente de novas
escolas – as Academias – são financiadas
pelo Estado, mas estão claramente fora do
controle das autoridades locais.
O curriculo nacional é mínimo, e tem
por objetivo assegurar o acesso universal
ao conhecimento obrigatório de importantes matérias, porém espera-se que as
escolas possam ir muito além.
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Nesse sistema de ampla autonomia,
porém com delegação de responsabilidades, são as lideranças escolares que
decidem como melhorar o desempenho
do estudante e reduzir os gaps de conhecimento, tendo claramente em conta que
existe forte pressão sobre eles para obtenção de resultados. Uma performance fraca
da escola desencadeia mais rígida inspeção
e outras medidas.
Os estudantes são avaliados por um
critério nacional na idade de 5, 6, 7, 11 e 14
anos, em parte para checar os progressos
individuais mas também para se obter
estatísticas sobre a performance de suas
escolas. As qualificações tanto para matérias acadêmicas como vocacionais são
padronizadas e avaliadas por um conselho
examinador privado, sendo os requisitos,
conteúdo e processos reconhecidos pelo
Estado.
Os fatores chaves do atual sistema
escolar inglês incluem:
* Descentralização do budget, das
autoridades locais para as escolas. No caso

das Academias, diretamente do Departamento de Educação para as escolas.
* Maiores atribuições aos responsáveis
pela gestão (gestores ou diretores)
* Novos modelos de escolas , tais como
academias e escolas livres, possibilitandolhes maior autonomia e responsabilidades.
* Um Curriculo Nacional básico, que
assegure acesso universal, mas não limite
a liberdade dos professores em ensinar.
* Testes Nacionais (além das qualificações de exames publicados aos 16 e 18 anos)
são realizados aos 6, 7 e 11 para estudantes
de escolas estatais, sendo publicados os
resultados de cada escola.
* Um sistema de inspeção nacional
abrangente, com relatórios publicados
* Qualificações – tanto acadêmicas
como vocacionais – assegurando que todos
os estudantes tenham acesso a méritos
reconhecidos e publicamente respeitados
* Rigorosa profissionalização do corpo
docente das escolas, mediante standards
desenhados para professores, diretores e
funcionários de apoio.
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O Sistema Inglês de Educação
No Reino Unido, a estrutura estatutária
da educação é de incumbência independente da Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda
do Norte. Assim, os sistemas são distintos
e de responsabilidade de cada Ministro. O
sistema ora apresentado diz respeito apenas à Inglaterra, sendo de responsabilidade
do Secretário de Estado de Educação, que
faz parte do Gabinete do Reino Unido.
A. Apresentação
1. Números
Na Inglaterra, há cerca de 16.800 escolas públicas primárias (4 a 11 anos) , com
cerca de 4.5 milhões de alunos. São cerca
de 3.400 escolas secundárias (de 11 a 16 ou
de 11 a 18 anos), com cerca de 3.2 milhões
de estudantes. Há cerca de 1.000 escolas
consideradas especiais, pois atendem
mais de 100.000 alunos com necessidades
educacionais complexas. São 190 dias
letivos por ano, totalizando 380 períodos,
mas a duração de cada sessão, feriados e o
calendário escolar são determinados pela
direção da instituição.
Existem cerca de 2.400 escolas
privadas, que educam aproximadamente
580.000 alunos de todas as idades, correspondendo a 7% da população escolar,
número que tem sido consistente ultimamente.
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No sistema estatal inglês, a maioria
das escolas se especializa seja no ensino
primário ou secundário, e algumas préescolas (“nurseries”) são independentes;
em algumas localidades, existem as denominadas middle schools. Há também
um número reduzido, porém crescente de
escolas que incluem todos os níveis, de 4
aos 18 anos.
Os jovens devem seguir sua educação
até os 18 anos, mas possuem escolhas aos
16. A maioria (39%) permanece na escola e
outros (34%) vão para a further education
school (técnicas/vocacionais); 13% direcionam-se para os sixth-form colleges e 7% vão
para ensino prático ou estágio patrocinado
por empregador. Os 7% restantes não são
inseridos em qualquer prática educativa.
Existem 350 colleges de “further education- FE”, totalizando mais de 600.000
estudantes secundários. As FE oferecem
educação técnica e profissional para jovens,
adultos, empregados. Os estudantes de
16 a 19 anos das FE podem também seguir
para o ensino acadêmico superior ou para
Institutos Vocacionais de Ensino Superior.
2. Instituições Governamentais
O Departamento de Educação (Dfe),
chefiado pelo Secretário de Estado para
Educação, tem principalmente responsabilidades políticas em matéria de educação e

de acompanhamento escolar. O Secretário
de Estado para Business, Innovation and
Skills (Negócios, Inovação e Qualificação
Profissional) responde pelos colleges de
FE e de aperfeiçoamento profissional. O
Secretário de Estado não tem poderes para
influir na gestão de uma escola, mas tem
poder estatutário para dar diretrizes em
eventuais sérios casos de falha no sistema.
O Office of Standards in Education,
Children`s Services and Skills (OFSTED) é
uma entidade não ministerial, alinhada,
porém independente, do Departamento
de Educação, chefiado pelo Inspetor
Chefe de Sua Majestade (HMCI) e provê
inspeções politicamente independentes
e regulamentação da educação e serviços
de jovens. As escolas na Inglaterra são inspecionadas com regularidade e avaliadas
numa escala de 4 graduações: Excelentes,
Boas, Precisam de Melhoria e Inadequadas. Os relatórios são publicados e são de
domínio público. Em média as inspeções
ocorrem a cada 3 anos, mas as escolas excelentes possuem menos frequentes visitas
do OFSTED. Em termos nacionais, 20% das
escolas são consideradas Excelentes, 62%
Boas, 16% Precisam de Melhorias e 2% são
Inadequadas.
O Office of Qualifications and Examination Regulation (OFQUAL) é um departamento não-ministerial, que também

possui um CHEFE. Ofqual é uma agência
independente de regulamentação (não é
provedora) das qualificações, exames e
avaliações na Inglaterra.
Adicionalmente, agências como Education Funding Agency (EFA) e o National
College for Teaching and Leadership (NCTL)
respondem ao Secretário de Estado.

O Office of
Standards in
Education,
Children`s Services
and Skills (OFSTED)
é uma entidade
não ministerial
do Departamento
de Educação

B. Tipo de Escolas
1. Histórico
Desde o ATO de 1988, as diretrizes
políticas têm consistentemente sido direcionadas para ampliar a autonomia concedida às escolas, num esforço para incentivar
a criatividade dos professores.
As autoridades locais não podem mais
influir ou direcionar as atividades diárias
da escola, mas foi mantida a responsabilidade pública, que se manifesta mediante a
publicação obrigatória de resultados e dos
relatórios de inspeção do OFSTED.
O cenário da gestão e responsabilidade escolar constitui um complicado
patchwork, que está em constante aprimoramento. Para conhecer sua natureza
e essência, recomenda-se fazê-lo através
de uma simples pesquisa de sua evolução.
O status atual é ainda uma transição entre
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seja o de administrar a escola no melhor
interesse do aluno, e não de representar
os interesses do grupo constituinte que
os nomeou ou elegeu.
O Secretário de Estado possui poderes,
seja diretamente, seja por intermédio da autoridade local, para intervir junto a escolas
que estão causando preocupação, seja em
matéria de performance ou de aspectos
gerenciais. Por exemplo, pode emitir advertências, nomear gerentes adicionais,
reduzir orçamento aprovado, substituir
todo o corpo diretivo por um time interino,
ou mandar fechar a escola, reabrindo-a sob
nova liderança como “academia”.
o consenso representado pelo Education
Act de 1944 , radicalmente modificado pela
Reforma do Education Act de 1988.
Durante a última geração, sucessivos
Governos incentivaram autonomia e responsabilidade maiores das escolas. Como
resultado, existem hoje diferentes modelos
que refletem os graus de evolução dessa
diretriz.
O Ato de 1944, a seu tempo, representou medida radical e brilhante que
centralizou nas mãos das autoridades
locais (LAS) o emaranhado de normas que
disciplinavam a escola estatal, reforçando o
pleno acesso das crianças a uma educação
gratuita, e estabelecendo a obrigatoriedade do ensino até os 15 anos. Às LAS incumbiam a contratação de professores e a
gestão do orçamento da escola. O papel do
Governo Central era muito reduzido, pois
não havia um curriculo nacional e nenhuma
responsabilidade relativa á performance
escolar. A liberdade e responsabilidade dos
diretores eram limitadas.
Em 1976, contudo, os indícios de uma
performance nacional abaixo da média,
levaram o então Primeiro Ministro James
Callaghan a desafiar o consenso de 1944
(em seu discurso no Ruskin College). Este
fato provocou um grande número de mudanças e aprimoramentos que conduziram
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ao Ato de 1988, levados a efeito por sucessivos governos de partidos diferentes, e
que resultaram no cenário que temos hoje.
2. GESTÃO
Nos últimos anos, a legislação modificou o papel e a constituição das estruturas
de direção ( governing bodies- GB) das
escolas. O objetivo é de prover liderança
estratégica, de nomear o Diretor e de
responsabilizá-lo e assegurar que as finanças da escola sejam bem administradas.
Em grande parte, dedicam-se a salários
dos empregados, mas também a gastos
com material e equipamento escolar, manutenção do prédio e matrículas. Gestão
financeira é de responsabilidade do Diretor
e do Gerente Administrativo, e do comitê
correspondente (Finanças e Administração; Finanças e RH) da entidade gestora
da escola.
Com essa finalidade, a legislação e
normas estatutárias introduziram certas
restrições na composição da Direção
(GB), a fim de evitar o domínio de grupos
com interesses específicos (ex. grupo
de professores, pais, representante de
autoridade local) , limitando o número
de dirigentes, possibilitando uma gestão
mais coesa e dinâmica. Explicitamente, é
requerido que o papel de cada dirigente

3. Autoridades Locais
Oferecem diversos serviços locais, e
respondem à população através de conselheiros eleitos democraticamente. São 152
conselheiros, e seus deveres estatutários
consistem em prover educação em conformidade com a necessidade da população
naquela área geográfica. Incluem, por exemplo, um número suficiente de unidades
escolares e contratar serviços para apoio
de crianças e jovens com necessidades
especiais em matéria de educação (SEN:
Special Education Needs). Por sucessivos
Governos, as LAS têm sido afastadas de
uma intervenção direta junto a escolas
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locais, e isto representa a correspondente
redução na aprovação orçamentária e de
pessoal. A atribuição é muito mais de acompanhamento estratégico, mobilizando
terceiros quando necessário.
O Governo Central estabelece a estimativa de gastos para cada Autoridade Local,
usando fórmulas orçamentárias complexas
referente a necessidades, e destina-lhes
cerca de 85% dos recursos de que necessita. Portanto, cada LA precisa obter 15% de
receitas mediante tributação local.
4. Maintained Schools (Escolas Mantidas pelo Estado)
São assim chamadas por serem mantidas pela Autoridade Local. A verba do
Estado lhes é repassada pela respectiva
autoridade local, que detém a propriedade
da escola e determina os critérios de admissão. O maior grupo de escolas mantidas
é conhecido como “community school”
e seleciona os alunos simplesmente com
base na vizinhança.
A legislação e política atual permitem
que as escolas religiosas resevem um número limitado de matrículas para praticantes
da comunidade religiosa. Sua liberdade
para definir critérios de admissão é circunscrita a legislação nacional, elaborada para
evitar inaceitável discriminação.
Escolas Voluntariamente Controladas
(VC) ou Voluntariamente Ajudadas (VA)
foram historicamente implantadas por
igrejas, mas após 1944 foram integradas ao
sistema escolar estatal. Em geral, trata-se
de uma fundação ou de um trust de caridade que, desde a origem, é proprietária do
terreno e dos edifícios. A entidade fundadora da escola VA contribui adicionalmente
com as despesas de capital da mesma, e
indica a maioria de seus dirigentes.
Após 1988, criou-se um formato significativo, resultado das mudanças legislativas, financeiras e políticas da época.
As fundações são administradas por uma
Diretoria própria, que emprega o pessoal e
estabelece os critérios de admissão da escola. A propriedade da escola geralmente
pertence à Direção ou a um Trust sem fins
lucrativos.
Importa destacar que as categorias
descritas acima têm relevância em função
de sua autonomia e responsabilidades, e
nem tanto do perfil de suas atividades, tais
como matérias específicas ou orientação
religiosa.
Um pequeno número de escolas
secundárias (“grammar schools”) têm
recebido nacionalmente a licença de manter suas tradições, selecionando os alunos
de acordo com suas habilidades. Nessa
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categoria, há 163 escolas, educando entre
4 e 5% dos estudantes secundários.
As Maintained Schools podem também
participar de uma “federação”, com objetivo de mútua cooperação, em termos de
direção, liderança e orçamento. As fundações continuam a receber seus fundos das
autoridades locais, correspondentes aos
montantes que cada escola teria direito
individualmente.
5. Academias e Free Schools (escolas
livres)
O mais recente modelo de escola
pública, foi constituído como um passo
a mais para afastar as escolas inglesas
do controle da autoridade local. Tecnicamente, as ACADEMIAS são escolas
independentes, mas recebem seu principal orçamento do Estado. São independentes porque os recursos públicos
não provêm das LAS, mas diretamente
do Governo Central. A propriedade pertence ou é repassada a uma Fundação
sem fins lucrativos, e podem contratar
diretamente seu pessoal.

Em 1° de Outubro de 2015, as academias representavam 23% das escolas
inglesas, totalizando 65% das escolas
secundárias e apenas 17% das primárias.
Essa crescente participação ensina a
37% dos estudantes e emprega 40% do
pessoal do setor. Delegados Regionais
(Regional School Commissioners-RSCs)
são responsáveis pelas decisões relativas
às academias e escolas livres, em nome do
Secretário de Estado.
A fórmula que define o orçamento da
academia é semelhante ao montante que
lhe seria destinado pela autoridade local,
modificada ligeiramente a fim de refletir
suas necessidades como instituição independente. Como contrapartida, cada
academia precisa firmar um acordo, pelo
qual respondem ao Secretário de Estado e
devem atender público mais amplo. Compete à EFA (Education Funding Agency)
calcular e pagar os custos das academias,
bem como fazer cumprir o citado acordo.
As academias têm maior liberdade
do que a escolas tradicionais para decidir sobre curriculo, horários, calendário

com a natureza da escola. Seus patrocinadores devem convencer a Secretaria de
Estado da necessidade da mesma, e de
que existe uma demanda; os alunos podem inclusive ter aulas dadas por pessoal
não formado com o “status de professor
qualificado” (QTS).
Multi Academy Trusts (Fundações
Multi Acadêmicas)
Constituem associações formais ou
informais que visam à colaboração entre
escolas, com várias finalidades. Cerca de 2/3
das academias fazem hoje parte das “multi
academy trusts” (MATs). Elas decorrem dos
requisitos que a autonomia exige dessas
escolas, principalmente as menores, que
precisam desenvolver tarefas para as quais
não estão familiarizadas. Por exemplo,
poucas escolas primárias estão capacitadas para preparar contratos de emprego,
que normalmente seriam providenciados
pela autoridade local, por consultores que
atendem diversas escolas. Ainda, uma
academia pode não ter acesso à assessoria
pedagógica ou ao networking profissional
de que precisa.
Assim, as MATs consitituem uma cadeia, sem fins lucrativos, que atende seus
membros e delega formalmente aos dirigentes da escola os apropriados níveis de
autoridade. O EFA monitora cada acordo
e contrato financeiro das MATs.

escolar, salários e condições relativas a
funcionários. Contudo, não se eximem
de atender requisitos quanto à política
de matrículas, alunos com necessidades
especiais, exclusões, tamanho das
classes de pré-escola. Não precisam
seguir o National Curriculum, embora
o mesmo deva ser abrangente e equilibrado, incluindo as matérias obrigatórias.
Têm a liberdade de negociar salários e
contratos trabalhistas, de acordo com
seu planejamento escolar.
As academias permanecem sujeitas
às medidas que visam avaliar sua performance, tais como publicação de resultados, metas e inspeções do OFSTED. A
Secretaria de Estado tem poder, quando
necessário, de emitir advertências bem
como de intervir junto aos dirigentes,
sempre que os standards aceitáveis não
sejam alcançados.
Os sucessivos governos têm estimulado a constituição das academias, com
a finalidade de fortalecer lideranças
escolares e de adotar maior flexibilidade
de acordo com a missão educacional das

mesmas. É interessante notar que, na avaliação anual, as academias têm contribuído
para elevar a qualidade do sistema de
ensino na Inglaterra.
Muitas escolas com boa performance
têm sentido vantagem em tornar-se uma
academia, por oferecer maior liberdade
de gestão. Essas escolas (academias “convertidas”) podem candidatar-se ao novo
status junto à Secretaria de Estado, sendo
aprovadas após alguma avaliação, inclusive
do OFSTED. Como resultado, deixam de
depender do orçamento concedido pela
autoridade local e devem firmar acordo
com a EFA.
Free Schools
Trata-se de uma derivação das academias, cuja constituição implica num
completamente novo formato de escola
estatal, a partir de coalisões, por exemplo,
de professores, associação de pais, escolas
pré-existentes, associações sem fins lucrativos, universidades e grupos comunitários.
Antes eram prerrogativas das LAS, e hoje
possuem flexibilidade adicional de acordo

6. Escolas privadas
Cerca de 7% dos estudantes ingleses
estudam em escolas privadas, também
conhecidas como independent schools ou
public schools. Elas são custeadas pelas
anuidades dos país e também por doações.
A gestão realiza-se de acordo com a constituição legal de cada escola, e algumas existem antes do início da educação pública.
Algumas têm finalidade lucrativa e outras
foram estabelecidas sem fins lucrativos,
geralmente por fundações. Elas diferem,
desde pequenos estabelecimentos, considerados inviáveis pelo setor público, até
grandes instituições algumas de renome
internacional, e recebendo estudantes
estrangeiros.
As escolas privadas não precisam seguir o Curriculo Nacional, selecionar seus
alunos de acordo com critérios próprios
(ex. habilidade desportiva, destaque
acadêmico, afiliação religiosa) e não estão
sujeitas aos exames nacionais obrigatórios.
Podem empregar professores sem o QTS.
No entanto, todas as escolas privadas precisam ser credenciadas pelo Departamento
de Educação – DFE e seguir as normas,
dentre elas os standards educacionais,
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segurança estudantil e alunos com necessidades especiais.
As escolas privadas são fiscalizadas
seguindo critérios formais por empresas
independentes de inspeção, e tanto a
Secretaria de Estado como o HMCI (Her
Majesty Chief Inspector) têm poder de
solicitar-lhes informações e ter acesso às
mesmas. A Secretaria de Estado tem poderes de restringir ou encerrar as atividades
de uma escola privada que não cumpra os
standards requeridos.
7. Further Education Colleges – FE (escolas vocacionais)
São todos independentes, com gestão
própria, e têm a liberdade de atrair estudantes e recursos de várias fontes, tais
como empregadores com interesse em
formações específicas ou adultos com
recursos próprios. O Governo Central subvenciona diretamente os FE, com relação
à educação de estudantes de 16 a 19 anos,
mediante fórmula calculada pelo EFA , que
usa critério semelhante para custear a escolaridade dos demais alunos dessa idade.
C. CURRICULO E AVALIAÇÕES
1. Curriculo
Um Curriculo Nacional (NC) padrão e
obrigatório foi introduzido nos anos 80,
como parte da reforma das escolas estatais
para estudantes de 5 a 16 anos.
O NC visou a assegurar standards mínimos em todas as escolas: cuja expectativa
é de “desempenhar além das especificações”. O NC inclui os tópicos que devem
ser ensinados e os conhecimentos que
cada aluno deve alcançar em cada matéria.
Programas individuais de estudo são prescritos por meio de orientação normativa
para o Inglês, matemática, ciências, arte e
desenho, cidadania, computação, design e
tecnologia, geografia, história, línguas estrangeiras, música e educação física. Todas
as escolas públicas, incluindo as academias,
devem reservar um dia para culto coletivo e
devem oferecer educação religiosa a todos
os estudantes, bem como educação sexual
e de socialização no nível secundário.
Os professores devem levar em consideração as necessidades adicionais de
alunos talentosos, bem como daqueles cujo
idioma materno não seja o Inglês. A legislação também refere-se a oportunidades
iguais e o NC deve ser acessível a alunos
com necessidades especiais ou qualquer
incapacidade.
2. Avaliações
Segundo o ACT de 1988, as passagens
do primário para o secundário, espe-

18

Escola Particular • Agosto – 2017

Agosto – 2017 • Escola Particular

19

Viagem Educacional
INGLATERRA - POLÔNIA / 2017

Aqueles que
quiserem tornarse professores
têm de ter um
diploma: GCSE
em Inglês e
matemática,
e professores
primários também
precisam de um
GCSE em ciências.
Todos têm de
passar por testes
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cialmente nas idades de 7, 11, 14, 16 e 18
anos, são reconhecidas respectivamente
como estágios-chave (KS) 1,2,3,4,5. O
conhecimento dos alunos é medido, seja
por avaliação dos professores, por testes
nacionais (KS2), ou qualificações públicas
(KS4 e 5). Os resultados das escolas no KS2
e os resultados e progressos obtidos no
KS 4 e 5 são publicados. A Secretaria de
Estado estabelece standards mínimos que
as escolas devem fazer com que seus alunos
alcancem: resultados abaixo da expectativa
no KS2 e KS4 ensejam consequências de inspeção; abaixo no K5 conduzem a uma nota
de advertência formal pelo Departamento
de Educação.
Também existe um “perfil” que avalia o
desenvolvimento de crianças da pré-escola
(EYFS), desde seu nascimento até os 5 anos
de idade. Para os alunos de 6 anos, avaliamse as habilidades fonéticas.
Existem normas e metas a serem observadas para crianças cuja incapacidade seja
tão séria que não consigam acompanhar a
estrutura de avaliação do NC.
Diplomas reconhecidos publicamente,
tanto para matérias acadêmicas quanto
vocacionais, são obtidos com 16 e 18 anos,
tanto nas escolas como nos colleges, embora as primeiras geralmente especializamse no ensino acadêmico. Qualificações
acadêmicas, conhecidas como GCSEs
são obtidas ao fim do KS4 e as A-Levels

(Advanced) ao final do ensino secundário.
Existem várias qualificações para o ensino
vocacional (VQs), mas apenas as reconhecidas pelo Governo como de elevada qualidade são reconhecidas por empregadores
e universidades e comparadas aos GCSEs
e A levels e levadas em conta nas tabelas
de avaliação.
Os testes nacionais são preparados
por conta do Departamento de Educação
pela Agência Governamental de Standards
e Testes .
D. PROFESSORES
1. Tornar-se Professor
Lecionar requer uma formação.
Aqueles que quiserem tornar-se professores têm de ter um diploma: GCSE em Inglês
e matemática, e professores primários
também precisam de um GCSE em ciências.
Todos têm de passar por testes. Assim
como o resto do pessoal de apoio da escola,
os professores têm de apresentar Atestado
de Bons Antecedentes.
Há vários caminhos para tornar-se
professor. Cerca de 1/3 seguem uma escola,
como a School Direct ou escola que oferece um treinamento inicial para professor
(SCITT), e 2/3 cursam a universidade para
obtenção do Certificado de Pós Graduação em Educação (PGCEs). Cerca de 1/6
dos professores iniciam com um Diploma
de Bachelor em Education. Todos os cami-

nhos obrigam o professor a ser qualificado
e a obter prática de ensino em 2 escolas
diferentes. A maior parte dos cursos dura
um ano acadêmico. Por exemplo, o PGCE
leva 38 semanas sendo 1/3 estudando na
universidade e 2/3 praticando em escolas.
Muitos cursos de pós possibilitam carregar
créditos, para obtenção do mestrado, até
1/3 do MA.
Interessante também é a fórmula de
Teach First, que permite a estudantes com
alta performance na fase de graduação na
escola lecionarem por 2 anos em escolas
em áreas deterioradas, após curto mas
intenso treinamento durante as férias escolares. Na Inglaterra, há uma carência de
professores em matemática e ciências, e assim são oferecidos incentivos financeiros e
cursos de aprimoramento para lecionarem
certas matérias.
As escolas estão dando maior ênfase
ao controle do aperfeiçoamento dos
professores. Cerca de 600 escolas possuem o status de Escola de Ensino. Elas
têm a responsabilidade de organizar o
treinamento inicial do docente e estabelecer convênios com escolas locais para as
respectivas práticas.
2. Contratações
Cada escola recruta, seleciona e nomeia
seu próprio pessoal. Há um bom número
de staff de apoio nas escolas, e as classes

primárias possuem geralmente um professor assistente durante a maior parte da
semana. Os professores são contratados
com um salário cujo nível depende de suas
experiências e qualificações. A promoção
depende de um processo competitivo, que
consiste em candidatura e entrevistas. As
lideranças da escola são responsáveis pelas
decisões relativas a promoções, de acordo
com as políticas de pessoal e de meritocracia, para as quais existe uma orientação
nacional. Professores podem ser promovidos em suas escolas ou responder a oferta
de emprego em anúncios com cobertura
nacional.
O documento School Teachers Pay
and Conditions estabelece anualmente,
em âmbito nacional, as condições para
regulamentar os serviços de professor.
O contrato é por 1265 horas anuais, e
inclui lecionar, planejamento, preparo e
avaliação, bem como participar de reuniões e de encontros com pais à noite.
Os professores dão aula por cerca de 20
horas por semana, mas trabalham cerca
de 50 horas semanais.
3. Desenvolvimento Profissional
Existem normas para os standards a
serem observados por professores (a mais
recente foi publicada em 2012) e diretores
(2015). Os Standards de Professores aplicam-se a todos, independente de seu nível
na carreira: trainees; àqueles que estão
completando seu período de indução normativa; e a todos os professores regulares
de escolas estatais. Os professores têm de
cumprir esses standards, tanto na Parte 1 =

lecionar, como na Parte 2 = conduta pessoal
e profissional.
Na parte 1, os standards são apresentados em 8 ítens, tais como “estabelecer
expectativas elevadas que inspirem,
motivem e desafiem os estudantes “ e “
promover o progresso e bons resultados
dos alunos”. Progresso está vinculado a
realizações , com base em avaliações anuais comparadas aos standards. Há critérios
nacionais para avaliar um ensino fraco, e
a dispensa de um professor pode ocorrer
durante o semestre escolar.
Sistemas de apoio à formação profissional e de melhoria das escolas estão
mudando depressa, em razão da perda
de influência das autoridades locais. Existe o suporte “school to school” (escola
para escola), conduzido por lideranças
previamente designadas e identificadas
como Specialist Leaders of Education
(SLE), Local Leaders of Education (LLE),
National Leaders of Education (NLE) e
National Leaders of Governance (NLG),
especializados na gestão.
Desde a implantação do National College for School Leadership (escola nacional para liderança escolar), no ano 2000,
em Nottingham, deu-se grande ênfase à
formação e desenvolvimento de lideranças, tanto de líderes de nível médio como
seniors. Foram estabelecidos requisitos e
módulos de estudo para líderes de nível
médio, seniors e para aqueles que almejam
chefias e direção. Embora não seja compulsório, espera-se que os líderes obtenham
o National Professional Qualification for
Headship antes de pleitearem tal posto. •
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A importância de Cambridge
na educação da Inglaterra
K

ata Füelöp trabalha no escritório
de estratégia internacional que
cria oportunidades para a comunidade
acadêmica. A universidade conta com um
parque tecnológico, embora tenha sido
fundada em 1209. “Apesar de sermos antigos, temos muita tecnologia e investimos
nisso”, esclarece a doutora.
Ela conta que a diferença entre a
universidade e os colégios é que estes
focam na área de moradia e habitação
dos alunos, e a universidade educa e faz
pesquisas. “Os colégios dão todo o tipo
de apoio aos estudantes e a entidade dá
muita ênfase às pesquisas. Nós fazemos
pesquisas no laboratório, seminários
e os colégios são responsáveis pela
alimentação e acomodação dos estudantes”.
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Kata cita a instituição de caridade
Cambridge Commonwealth, European
& International Trust,. Essa instituição,
criada em 2013, fornece apoio financeiro
para estudantes internacionais em cursos
de graduação em Cambridge. O Trust
concede aproximadamente 400 bolsas
de estudo anualmente e apoia entre
1.100 e 1.400 estudantes em residência a
cada ano de 85 países em todo o mundo.
Durante sua história de mais de 30 anos
de bolsas de estudo na Universidade de
Cambridge, o Trust concedeu um total
de quase 18 mil bolsas de estudo a estudantes internacionais.
Hoje, o Trust é o maior fornecedor de
financiamento para estudantes internacionais em Cambridge, trabalhando com
parceiros em todo o mundo para apoiar

estudantes de mérito acadêmico sob
uma variedade de esquemas de bolsas
de estudos. A Trust possui 13 membros do
pessoal, liderados por um diretor, e é governado por um conselho de curadores.
Sua Alteza Real o Príncipe de Gales é o
Patrono da Confiança. Kata lembra que
muitos alunos brasileiros são financiados
por essa instituição.
A doutora também enaltece o valor
que a universidade dá ao esporte fazendo atividades espor tivas. “Eles
trazem jogadores de todos os esportes
do mundo” diz. Outro ponto positivo é
a liberdade que os alunos dispõem para
discutir ideias e visão de mundo “existe
a possibilidade de a universidade ser
um lugar onde as pessoas podem falar
exatamente sobre aquilo o que elas
querem falar, com total liberdade de
expressão”, diz Kata Füelöp.
Sobre números de pessoas que
frequentam a universidade, ela diz
que por volta de 1.600 acadêmicos e
pessoas relacionadas trabalham com
os educadores. E são mais de 9.000
estudantes. Sobre empreendedorismo,
a universidade possui 1.500 empresas
tecnológicas “temos muita coisa na área
de pesquisa, especialmente na área de
genética”, finaliza.
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Com a palavra a professora

P

rofessora Senior da Faculdade
de Educação de Cambridge, Jan
Schofield, inicia a palestra falando da
pós-graduação oferecida na faculdade
que tem duração de um ano. Jan diz
que o curso conta com 280 alunos de
mestrado e aproximadamente 250 estudantes de doutorado. “Vocês passaram
pelo Palmide College e a apresentação
mostrou que há maior número de alunos
na universidade. Ele é o maior colégio,
há muitos jardins, grama. Trabalhamos
em grupos, temos work shops, piscinas,
apresentações, discussões” diz a professora. Ela conta que o curso é um processo
de aprendizado mútuo, assim todos os
alunos têm a oportunidade de participar
e ter um nível de interação entre os pesquisadores e os professores.
Ela mostra detalhes do mestrado e diz
que o projeto é feito em período integral
com pesquisas que levam de 1 a 2 anos
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para serem concluídas. Já o curso que
é oferecido no turno de meio período é
frequentado, em sua maioria, por pessoas que já foram alunos da escola. “O
PHD geralmente dura em torno de três
anos e o EDD é concluído em cinco anos,
cursado em meio período. A vantagem
de serem feitos por ex-alunos é que os
estudantes estão pesquisando o ensino
do próprio trabalho”.
Jan Schofield responde a uma pergunta da plateia sobre a relação que a
universidade tem com a ciência, se há
outro departamento e como funciona?
Ela diz que na Faculdade há vários departamentos e faculdades que são especializadas nas áreas de ciências como,
por exemplo, o Addenbrooke’s Hospital
localizado próximo à faculdade. “Há
muita pesquisa de ponta acontecendo
em várias produções médicas. Para
focar um pouco mais, há um prédio que

é o centro de ciências. Onde acontece o
ensino científico, onde eles fazem experimentos”, diz.
Jan responde outra pergunta, desta
vez, um convidado da plateia quer saber
como o governo ajuda na educação. “Eu
creio que depende do país, do governo
para que eles financiem a educação. 10
anos atrás o governo queria investir
nos anos iniciais da educação, mas na
mudança do governo, esse pensamento
desapareceu”. Ela diz que o Brasil não é o
único país que sofre com falta de recursos
do governo. “Eu creio que é uma situação
global”.
A professora lembra que quando o
aluno é estimulado a estudar, a aprendizagem se torna mais fácil. “No site da
faculdade, vocês verão duas áreas interessantes, uma que são pesquisas sobre
brincadeira. Como as crianças aprendem
com a brincadeira. Quando a pessoa
gosta do que faz, ela interage mais é um
aprendizado por meio da brincadeira é
muito mais eficaz”.

E termina a palestra falando sobre
o Programa Skid. A professora explica
que há dois métodos de treinamento dos
professores. O primeiro você estagia na
escola e o outro faz pedagogia na faculdade. “Esse estágio acadêmico da escola
tem uma supermissão. Nós temos um
centro de educação aqui e eles aprendem
esse método, trabalham só na sala de
aula. Trabalhar na sala de aula está mais
preparado para se qualificar” diz.

P

Do ponto de vista dos
estudantes brasileiros

ara completar as palestras em Cambridge, o brasileiro Erik Silva, atual
presidente da Brazilian Society e estudante
de doutorado em Bioquímica, falou com
os educadores que estavam presentes na
universidade. Ele explicou que a sociedade,
que foi fundada em 2011, foi formada para
promover a ciência brasileira em Cambridge, e, ao mesmo tempo, espalhar a
cultura e a comunicação entre os brasileiros
que estão estudando por lá.
“Sempre encontramos brasileiros
nessa cidade, tanto estudantes quanto
moradores e, desde 2012, – logo no inicio
do programa Ciências sem Fronteiras –
tivemos um aumento muito grande no
número de brasileiros nessa universidade”,
comenta. Em 2012, para aumentar ainda
mais o atendimento a essa demanda, houve
uma parceria entre a universidade de Cambridge e a de Oxford, garantindo ainda
mais divulgação para ciências e pesquisas
relacionadas ao Brasil. Logo, para isso, foi
criada uma conferência, que é realizada
todo ano. Os membros dessa sociedade
vão desde estudantes da universidade,
tanto graduação quanto pós-graduação,
até aqueles que não fazem parte do corpo
acadêmico. Qualquer pessoa que está em
Cambridge e que tenha interesse no Brasil
pode se tornar parte disso.
Segundo Erik, grande parte dos membros é brasileiro, no entanto, também é
possível identificar britânicos – principalmente por causa do curso de português e
espanhol – franceses, indianos, australianos e por aí vai. Essa sociedade é responsável por manter a comunicação entre os
alunos e realizar diversos eventos.
Para manter a cultura do Brasil viva,
eles reproduzem festas típicas, como o
Carnaval e as festas juninas – com direito
a temas para o Carnaval e bandeirinhas e
quadrilhas para os eventos juninos. São
transmitidos filmes brasileiros, conhecidos
ou não, como uma forma de divulgar a cine-

matografia do nosso país. Existem também
os momentos culinários, em que os membros produzem alimentos normalmente
consumidos no Brasil, como brigadeiros
e coxinhas. Há os jantares, que juntam
diversas áreas diferentes da universidade
e que podem gerar contatos.
Além disso, eles também implantaram
aulas de forró. “O forró começou porque,
em Cambridge, é muito difícil achar ritmos
brasileiros. Você até consegue encontrar
um pouco de ritmos latinos, mas não os
brasileiros mesmo. Por causa disso, um
pessoal da própria sociedade decidiu que
queria começar a ter aulas de forró e hoje
essa dança se tornou bem popular por
aqui. Atualmente temos 50 pessoas inscritas e elas até realizam eventos semanais.
Acabou se tornando um evento à parte da
sociedade, ganhou independência, mas os
membros da sociedade ainda têm desconto
no valor da dança”.
Sobre a conferência, a sexta edição
ocorreu no dia 27 de maio desse ano e
teve a participação de seis palestrantes
de diferentes universidades, entre elas,
a Fundação Getulio Vargas, no Brasil. “É
um evento grande que discute o Brasil em
vários cenários diferentes, como política,
economia, saúde, ecologia e sustentabi-

lidade. O desse ano está chegando. Estamos bem animados e preocupados, mas
acreditamos que será muito legal. É um dia
inteiro só sobre o Brasil”.
Erik explicou que todas as atividades
realizadas possuem patrocinadores, o que
permite que eles tenham como arcar com
os custos. O site do grupo ainda não estava
pronto, mas, por hora, existem páginas
nas redes sociais para obter informações
de novos eventos de Cambridge, inclusive
eventos da Inglaterra como um todo.
Questionado quanto aos estudos do
doutorado em Cambridge em comparação
ao Brasil, Erik comentou que, ali, tudo é
baseado em pesquisas. Diferente do Brasil,
não há tantas aulas.
“No Brasil você tem, normalmente, um
ano de base teórica e depois você realiza
o seu projeto. O doutorado aqui é de três
anos, mas o pessoal acaba terminando em
quatro anos. No Brasil temos mais questões
teóricas, o que às vezes eu sinto falta, mas o
foco deles em Cambridge é a pesquisa. Isso
faz com que você desenvolva um trabalho
de altíssima qualidade”, concluiu. •
Agosto – 2017 • Escola Particular
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PERFIL
Flávia Regina Bueno

N

FLÁVIA, UMA BRASILEIRA EM CAMBRIDGE

a visita que o grupo de educadores fez à Universidade
de Cambridge, teve a oportunidade de encontrar a Flávia
Regina Bueno, uma estudante paulista de Osasco que, aos 28
anos, está concluindo seu curso na Inglaterra. Acompanhe sua
trajetória de vida e de estudos e seus planos futuros:
“Sou fisioterapeuta e estou no último ano do doutorado
na Anglia Ruskin University, em Cambridge, na Inglaterra.
Estudei em diversas escolas. A primeira, segunda, quarta e
quinta séries do ensino fundamental no Colégio Haya, no
centro de Osasco, SP; a terceira série do ensino fundamental,
no Colégio Objetivo, no Jardim das Flores; a sexta série do
ensino fundamental, no Colégio COC, na época, localizado na
Vila Yara. Da sétima série até o último ano do Ensino Médio eu
estudei na FITO – Fundação Instituto Tecnológico de Osasco.
Me formei em fisioterapia, em 2010, na Universidade
Federal de São Paulo, em Santos – SP. Após a graduação fiz
mestrado em Ciências da Saúde, na Universidade de Cadiz,
Espanha por um ano, e em 2013 comecei o doutorado em
Ciências da Vida e Reabilitação, na Anglia Ruskin University,
Inglaterra com bolsa integral do programa de doutorado
pleno do Ciências sem Fronteiras. Agora estou no último ano,
vou me formar e vou receber o título de doutora e após estou
buscando posições de trabalho na indústria para fazer ciência
e/ou em Universidades, para dar aula e fazer pesquisa.
Quando fiz a opção de estudar na Inglaterra, não escolhi
Cambridge pela cidade em si, busquei e apliquei para várias
Universidades no Reino Unido, e daquelas que fui selecionada
para fazer entrevista eu escolhi a que mais se adequava a
minha opção profissional que era a possibilidade de desenvolver meu projeto de pesquisa de doutorado com a bolsa
de pesquisa do Ciências sem Fronteiras. Escolhi sim vir para a
Inglaterra, por ser um país de língua inglesa, que eu já falava,
e pelas possibilidades profissionais e acadêmicas que estão
disponíveis aqui.
Não fiz nenhum exame de acesso. Na verdade para entrar
no doutorado e obter a bolsa do CsF foi um processo que
durou cerca de um ano. Eu primeiro escrevi uma proposta de
projeto de doutorado e enviei para a Universidade, em novembro de 2012. Em Janeiro de 2013 tive uma entrevista, via Skype,
com a Universidade que estudo agora, e recebi então uma
carta de aceite condicional, ou seja, eu só poderia estudar aqui
se provasse, por bolsa ou recurso próprio que eu poderia arcar
com todas as despesas (matrícula anual, passagens, seguro
saúde, acomodação, comida, contas e despesas pessoais).
Quando recebi a carta eu comecei o processo com o Ciências
sem Fronteiras - CAPES, enviando a carta da Universidade, meu
currículo e o currículo dos meus futuros orientadores, a minha
proposta de doutorado e outros documentos, como diplomas
de graduação e mestrado, histórico acadêmico, publicações e
presença em conferências. O processo de aquisição da bolsa
durou até agosto, daí recebi uma carta de aceite oficial da
Universidade, apliquei para o Visto e vim em setembro de 2013.
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Estou cursando Doutorado em Ciências da Vida e Reabilitação. A duração do curso é de 4 anos, eu comecei no fim de 2013
e vou terminar no fim de 2017. O curso de doutorado aqui na
Inglaterra não tem nenhuma matéria, contudo existem alguns
treinamentos de Ética, Estatística e Metodologia que são compulsórios no início do curso para todos os alunos. O objetivo do
curso de doutorado é desenvolver um projeto de pesquisa. No
meu caso, eu estou investigando os efeitos da equoterapia (um
tipo de fisioterapia que usa cavalos) no equilíbrio e na função
motora grossa de crianças com paralisia cerebral.
No total vou ficar na Inglaterra por 4 anos e meio, 4 anos
de curso, e mais 6 meses para obtenção de diploma e correções da tese. A vida na Inglaterra é bastante diferente da
vida no Brasil. Aqui você tem uma liberdade grande de ir e vir,
as cidades são bastante seguras, mesmo durante a noite, os
meios de transporte são bem eficientes e aqui em Cambridge
posso pedalar para todos os lados, sozinha ou acompanhada
não importa a hora do dia. O custo de vida aqui é muito mais
caro que no Brasil, contudo se você trabalha aqui e recebe
em Libras, consegue viver confortável mesmo se ganhar
o salário mínimo inglês. Aqui você tem pessoas de todas as
partes do mundo, então existe uma imersão cultural muito
grande, e também um grande respeito entre as diferenças
culturais. Os ingleses são muito educados, mas não são muito
hospitaleiros, nem é fácil fazer amizade com ingleses. Aqui não
existe abraço e beijo entre amigos e família, e as pessoas são
bastante discretas, não se metem nem se interessam muito
pela tua vida. A comida é bem ruim e cara, quase não tem frutas
e vegetais, e as que tem quase não tem sabor, suco natural é
quase um achado por aqui, contudo você tem muita opção de
comida internacional. O clima também não é dos melhores,
não é muito diferente de São Paulo, contudo no inverno as
temperaturas caem bem e no verão não chegam a mais de 25
ºC. Não chove mais do que chove em São Paulo, acredito eu,
contudo, está sempre nublado. Dias de céu limpo são raros.
No inverno o Sol se põe às 3 da tarde e no verão ele se põe às
10 da noite, as diferenças no tamanho do dia afetam bastante
os brasileiros que estão mais acostumados com 12 horas de sol
e 12 horas de noite. É bom viver aqui, a qualidade de vida que
tenho morando em Cambridge nunca tive morando em São
Paulo, contudo, nem tudo aqui é “melhor”, si mplesmente as
coisas são diferentes, tem muita coisa boa, como transporte
e segurança, outras bem ruins, como comida, clima e hospitalidade das pessoas.
Não sei como funciona o ensino primário inglês, como tive
toda a minha vida escolar no Brasil e não tenho contatos com
ninguém em colégios, então realmente essa informação me
falta. Quanto a graduação, mestrado e doutorado eu consigo
fazer um paralelo melhor sobre os dois ensinos. Na graduação,
os alunos têm no máximo 4 matérias por semestre, ou 3 ou
4 dias que eles tem que vir para a Universidade para ter aula
expositiva, e geralmente só por um período curto de aula. Os

“

É bom viver aqui, a qualidade de
vida que tenho morando em Cambridge
nunca tive morando em São Paulo

”

cursos todos tem duração de 3 anos e os alunos têm muito trabalho para fazer em casa. No Brasil, na graduação, pelo menos
em universidades publicas, os cursos são de 4 a 5 anos, você
tem aula todos os dias, várias matérias por semestre, várias
horas de aula expositiva e em muitos cursos, as aulas são no
período integral. Em ambos os países, os alunos tem provas e
diversos trabalhos para fazer em cada matéria. No Brasil, em
universidades públicas você tem mais chances de ter contato
com a ciência e pesquisa, já que o governo brasileiro oferece
bolsas de Iniciação Científica e Monitoria, o que não tem aqui.
O ensino de graduação britânico é pago, e também recebe
dinheiro do governo britânico, e as pesquisas geralmente são
feitas pelos alunos de doutorado e pesquisadores contratados
da Universidade, que podem ou não dar aula. No Brasil, todo
professor tem dedicação exclusiva na Universidade Publica,
faz pesquisa e dá aula.

Não sei muito sobre os mestrados, mas aqui, diferente
do Brasil, eles não são tão científicos, são pagos, e podem ser
feitos em um ano, se for integral, ou 2 se for tempo parcial.
No Brasil, você geralmente tem bolsa de agências de fomento,
como CAPES, você não tem que pagar matricula e os mestrados tem duração de 2 anos e meio em média.
Para os doutorados a diferença se dá também no custo.
Aqui se paga, e você pode ou não ter bolsa (quase como um
salário) ou tem um financiamento de alguma agência ou projeto. Já no Brasil, você não paga matricula e recebe bolsa de
agências de fomento. No Brasil, acredito que a maioria dos
programas de doutorado, os alunos têm que assistir aulas e
dar aulas também. Aqui na Inglaterra isso não é necessário.
Acho que em termos de dificuldade, talvez os programas
brasileiros exijam mais do aluno, porque fazemos tudo que se
faz aqui, e ainda temos mais aulas, mais provas e mais traba-
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lhos e um tempo maior na graduação. Mas tudo depende da
maneira como o aluno aprende, do interesse e dedicação e da
motivação do aluno em fazer o curso.
Estudo na Anglia Ruskin University, eles já receberam muitos estudantes brasileiros, principalmente para a graduação
sanduiche, pelo CsF. Agora com o cancelamento do programa
eu realmente não conheço nenhum outro brasileiro na minha
universidade. Contudo na Universidade de Cambridge tem mais
brasileiros estudando e fazendo o doutorado.
Nós temos uma sociedade brasileira que realiza eventos
acadêmicos, culturais e sociais, na qual os membros do comitê
trabalham de forma voluntária para promover pesquisa feita
sobre o Brasil e/ou por brasileiros e também para promover a
cultura brasileira aqui em Cambridge. A minha Universidade
não é muito grande, tem 5 faculdades envolvendo todas as
áreas de ensino, ela tem três campi, um em Cambridge, um em
Chelmsford e outro em Peterborough. Na minha Universidade
tem muitos alunos internacionais de várias partes do mundo,
mas principalmente da Asia e da África.
Viver na Inglaterra, para mim pessoalmente, é quase que
uma montanha russa. Gosto de muita coisa aqui, gosto da

Pretendo terminar o
doutorado até o final do
ano, ficar alguns meses aqui
até que saia meu diploma,
e enquanto isso buscar por
oportunidades na carreira
acadêmica no Brasil
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segurança, da liberdade de ir e vir sem medo, a qualquer hora
do dia. Gosto que, com o que eu ganho de bolsa, consigo me
manter e viver próxima a minha Universidade, que eu posso
pedalar para todos os lados, gosto de ter amigos de várias
partes do mundo e de conhecer culturas tão diferentes da
minha. Gosto muito também de estar perto de Londres, e de
ter facilidade de viajar para outros lugares durante minhas
férias e feriados. Gosto do estilo de vida mais tranquilo,
discreto e muito menos consumista dos ingleses. Ao mesmo
tempo, eu sinto falta de muita coisa do Brasil, como dos meus
pais, irmão e cachorro, da comida, do clima, das praias, da
alegria, hospitalidade, empatia e gentileza das pessoas. Sinto
falta dos meus amigos, de lugares para sair com música ao
vivo, comida boa e barata, sinto falta das frutas e legumes, e
também do estilo de roupa brasileiro. Daqui, não sou muito
fã da comida, nem do clima, nem da certa frieza dos ingleses,
então isso às vezes afeta um pouco o bem estar de viver aqui.
De uma forma geral, pondo tudo na balança, a experiência de
viver aqui tem sido muito positiva, e eu não estou crescendo
só na minha carreira acadêmica e profissional, mas também
como pessoa.
Pretendo terminar o doutorado até o final do ano, ficar
alguns meses aqui até que saia meu diploma, e enquanto isso
buscar por oportunidades na carreira acadêmica no Brasil. Gostaria de trabalhar com educação e/ou saúde pública no Brasil,
quando eu voltar, e devolver um pouco do investimento que
foi feito em mim através de trabalhos voluntários e produção
de mais conhecimento.
Faço parte da associação de estudantes Cambridge University Brazilian Society. Ela foi fundada em março de 2011 pela
Cristina Ariane, e hoje conta com 7 membros no comitê e em
média 100 membros associados. O objetivo da Sociedade é
promover a pesquisa feita por brasileiros ou sobre o Brasil e
também promover a cultura brasileira em Cambridge, além
de claro, auxiliar e integrar estudantes brasileiros que vivem
na cidade. Nós temos três tipos de atividades, as sociais que
geralmente envolvem uma festa anual de Carnaval, festa de
recepção dos calouros e festa junina. Além disso, temos os
eventos culturais, que envolvem noites de conversação em
Português ou exibição de filmes brasileiros, além da participação em festival de comida e internacionais que acontecem
na cidade. Por último, e acredito que mais importante, temos
as nossas atividades acadêmicas. Durante o ano organizamos
uma série de talks para divulgar pesquisa e pesquisadores
brasileiros, mas também para discutir política, economia,
entre outros temas. O auge das nossas atividades acadêmicas
se dá com a Oxbridge, que é uma conferência que fazemos
anualmente em parceria com a Sociedade Brasileira da Universidade de Oxford. Esta conferência atrai pesquisadores e
alunos que fazem pesquisa relacionadas ao Brasil em todas as
áreas, envolvendo humanas, exatas e biológicas. Este ano a
conferência foi em maio, em Cambridge, tivemos patrocínio
da Brasa e em torno de 60 alunos e pesquisadores.
A sociedade dá a oportunidade de nos envolver como
profissionais, é um trabalho completamente voluntário e a
sociedade não tem nenhum lucro com a realização dos eventos, todo o dinheiro arrecadado com eventos sociais financiam
os eventos científicos e assim que a sociedade vem crescendo
a cada ano”.
Se alguém tem interesse de entrar em contato, nosso email é: cubs.cambridge07@gmail.com ou é só buscar por CUBS
no facebook, esta é a nossa página: https://www.facebook.
com/CambrigdeUniversityBrazilianSociety •
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N

os últimos três anos, a Polônia
tem sido o “case” preferido dos
estudiosos em educação. Desde 2008,
quando foi implantado o curriculo da
educação primária, até este ano, quando
se fez um ajuste no sistema de ensino
secundário, a fim de adaptá-lo às necessidades acadêmicas e de mercado, a Polônia
tem aprimorado seu sistema educativo.
Como resultado, passou do 22° lugar no
PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), em 2003, para o 10°
lugar em 2012, um avanço que surpreende
todos os especialistas. Os educadores que
participaram da viagem à Polônia tiveram
a oportunidade única de visitar o país no
ano em que está sendo implementada
uma nova e grande reforma.
A educação básica na Polônia é de responsabilidade do Ministério de Educação,
que define a política e os regulamentos. As
autoridades locais, Províncias (16), Distritos (379) e Comunas (2.479) incumbem-se
de sua execução; 75% das crianças frequentam as creches e a pré-escola. Desde 2015,
aos 5 anos, a última série da pré-escola
tornou-se obrigatória. Na sequência, são
6 anos de educação primária, 3 anos de
“gimnazjium”(lower secondary), passando para o upper secondary, quando

A educação básica na Polônia
é de responsabilidade do
Ministério de Educação,
que define a política e
os regulamentos
o aluno escolhe o “liceum” ou a “technikum”. Aliás, a Educação Vocacional tem
merecido prioridade e a reforma de 2012
procurou adequá-la às necessidades de
empresas e aos requisitos de qualificação
das principais profissões.
Os diretores de escola são nomeados após rigorosa seleção e sua gestão
caracteriza-se pela outorga de grande
responsabilidade e autonomia, com a
efetiva participação do Conselho Escolar,
Conselho de Professores e o Conselho
de Pais.
Na educação polonesa importa destacar ainda dois aspectos fundamentais:
• a política para atender estudantes
com necessidades especiais, que integra
o sistema regular de educação. Foram
capacitados conselheiros e especialistas
que assistem as escolas, e não podem recusar esse tipo de aluno. Também existem
Escolas Especiais e Setores Especiais em
escolas regulares que oferecem ensino
para atender as necessidades específicas.
• a formação de professores é a
prioridade da reforma. Desde 2015, as
escolas não aceitam docentes sem formação universitária e, com conhecimento
aprofundado em certas matérias e amplo
treinamento prático. Hoje, 84% dos professores têm mestrado.

Em síntese, nesta viagem, o conhecimento da educação polonesa trouxe
ganhos valiosos para nossas escolas, pois
tivemos acesso a projetos inovadores e
métodos que podem ser adaptados. Na
visita a esse país, ficou clara a existência
de profundo interesse em intercâmbio
escolar, não esquecendo que existem
no Sul do Brasil mais de 1.5 milhões de
descendentes de poloneses e uma renomada escola em Varsóvia denominada
Colégio Ruy Barbosa.

Nesta viagem, o conhecimento da
educação polonesa trouxe ganhos
valiosos para nossas escolas
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Como
resultado
dessa política
de sucesso
no ensino, a
Polônia figura
hoje entre as
10 mais bem
avaliadas
nações do
mundo

Grande Reforma de 1999
Até o final da década de 90, a educação
na Polônia ainda era regida sob a influência
do rígido sistema comunista, e a avaliação
internacional do país ficava abaixo da
média dos países da OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico). Em 1999, ocorreu o início
da grande transformação. Os resultados
saltam aos olhos, pois, gradativamente,
os estudantes obtiveram excelentes avaliações, e a estrutura e a gestão das escolas
são consideradas hoje modelo na Europa.
Em maio de 2015, a organização Teach
for All, que reúne experts e CEO`s de
educação de 18 países, organizou evento
em Varsóvia para avaliar as razões dessa
impressionante estratégia e de seus expressivos resultados. As discussões foram

abrangentes, incluindo diretores, professores, sindicatos, pais e estudantes, e
concluíram que as reformas estruturais
e de gestão na educação constituem um
dos mais sólidos exemplos de excelência
e equidade do ensino. (Assista ao vídeo no
site: teachforall.org/em/News/excellenceand-equity-learning-poland´s-educat
ion-system).
Pressionado pela sociedade, que
exigia prioridade e urgência para que a
educação fosse fonte primordial de desenvolvimento, acessível a todos, alcançando
os padrões de ensino dos melhores países
do mundo, o governo empreendeu profunda reforma da estrutura e do curriculo
escolar. Os pontos centrais foram:
• descentralização: dando maior autonomia às 16 Províncias e 379 Distritos,
bem como maior responsabilidade às
escolas. O diretor é nomeado por cinco
anos, por indicação do Conselho de Administração;
• ampliação em um ano do ensino
obrigatório, que consiste em pelo menos
um ano de pré-escola, seis de educação
primária, três de “lower secondary” ou
gymnasium, e três de “upper secondary”
ou lyceum. Este pode realizar-se nas escolas
ou nas empresas, com ênfase no aprendizado vocacional;
• reforma curricular: substituindo o
conhecimento enciclopédico anterior por
um ensino voltado para as características
e talentos individuais do estudante, e
avaliando-os em função de resultados;
• equidade: acesso a um ensino de
excelência a todos os jovens

• qualificação do corpo docente:
dando-lhe mais responsabilidades e
flexibilidade, e valorizando a profissão do
educador.
Como resultado dessa política de
sucesso no ensino, a Polônia figura hoje
entre as 10 mais bem avaliadas nações do
mundo (PISA, PEARSON), alcançando o
8° lugar em ciências, 9° em leitura e 13° em
matemática. Obtenha mais informações
sobre educação na Polônia pelo site: www.
educacja.warzawa.pl
A REFORMA DE 2017
Em 2016, a Polônia empreendeu uma
segunda reforma, com o objetivo de
corrigir alguns itens do sistema vigente.
O conteúdo da mesma transformou-se
na Education Law de 14/12 2016, e foi
amplamente discutido pela sociedade,
famílias, professores, diretores de escolas,
estudantes, associações de professores e
governos locais. Foram mais de 1.500 reuniões, com cerca de 46.000 participantes
e participação da mídia (conteúdo figura
no site www.men.gov.pl ). No Ministério
de Educação, criou-se um time de especialistas com a finalidade de acompanhar
sua implantação e criar mecanismos de
desenvolvimento do corpo docente para
executá-la.
Assim, em março de 2017, tem início a
segunda etapa da reforma, cujo objetivo
principal é de criar melhores condições
no ciclo de ensino básico para preparar os
estudantes de modo a obterem resultados
de excelência, tanto para seu desenvolvimento pessoal, como para atender as
Agosto – 2017 • Escola Particular
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necessidades do moderno e competitivo
mercado de trabalho. De fato, embora a
avaliação comparativa da educação da
Polônia pelo PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), de 2000
a 2015 tenha sido dos mais significativos
no mundo, esse resultado não se espelha
de modo satisfatório e igual, tanto nos
níveis escolares (mais homogêneos no
ensino primário e de qualidade desigual
no ensino médio), como nas diversas escolas e nos níveis socioeconômicos. Esse
progresso não se fez sentir tanto nos estudantes acima de 15 anos, que chegavam
despreparados do ponto de vista prático
à universidade e ao mercado, ou seja,
não alcançou satisfatoriamente as upper
secondary schools.
A reforma transformou os seis anos
de primário + lower secondary em oito
anos de primário e quatro anos de upper secondary, aumentando um ano ao
nível correspondente ao ensino médio. As
avaliações indicavam que os três anos do
sistema anterior não transmitiam os conhecimentos mais específicos da vocação do
estudante necessários ao ensino superior.
Por outro lado, existe o objetivo de
mudar a imagem do ensino vocacional,
de fundamental importância para o país,
e que não atrai os estudantes. Aliás, os
formandos em escolas técnicas representam o maior número de desempregados.

A missão principal é de: estabelecer forte
cooperação com empresariado; refazer a
classificação das profissões, enfatizando
as mais modernas (técnicas); adaptar o
curriculo e a prática em sala de aula.
Em síntese, as principais mudanças
visaram a:
1. proporcionar ótima educação a
todos os estudantes, independente de
sua origem, tipo de escola e condições
socioeconômicas;
2. oferecer matrícula na pré-escola, a
partir dos três anos, a todas as crianças
cujos pais aceitem inscrever seus filhos;
3. obrigar todos os estudantes de
6 anos a frequentarem pelo menos um
ano de pré-escola, a fim de adquirirem os
conhecimentos básicos;
4. distribuir gratuitamente os livros
texto a todos os estudantes até 8 anos na
escola primária;
5. reforçar um ano no upper secondary
e nas escolas vocacionais;
6. enfatizar o ensino vocacional,
flexibilizando em dois anos adicionais o
acesso à universidade e promovendo o
treinamento dual, ou seja, a prática na
escola e nas empresas, mediante amplo
projeto de cooperação;
7. facilitar a participação das empresas
no financiamento de estudantes do ensino
vocacional, criando um Fundo para o Desenvolvimento da Educação Vocacional. •

Obtenha mais informações sobre
educação na Polônia pelo site:
www.educacja.warzawa.pl
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Polônia:

uma educação de estratégias e metas

A

ssim que a delegação de educadores
chegou à Polônia, eles tiveram a
oportunidade de ouvir a ministra da educação, Anna Zalewska, em uma palestra
oferecida pelos anfitriões do evento.
Ela comentou sobre as mudanças ocorridas no sistema educacional da Polônia
e as consequências dessa decisão, que,
inclusive, foi extremamente apoiada pela
comunidade. Já que o mundo está em constante transformação, a educação precisa
acompanhar esse desenvolvimento.
Segundo a ministra, para que a educação funcione, é preciso não apenas a
participação dos alunos, mas também a
participação dos pais. E essa foi uma das
primeiras coisas que as escolas de lá passaram a prezar: atender à necessidade de
incluir as famílias.
Pesquisas feitas pelo PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Alunos)
comprovam que, na Polônia, os jovens
estão muito bem preparados.
No entanto, a ministra menciona que
apenas essa pesquisa não é suficiente para
dizer que esses alunos estão totalmente
preparados, principalmente em questões
como o raciocínio lógico, e que eles ainda
continuam desenvolvendo formas de tornar seus jovens de fato preparados para
todos os mercados e para todos os níveis
de conhecimento.
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Eles optaram por um sistema de educação sem interrupções, sendo feito em
duas etapas durante o período da préescola. Dessa forma o aluno não para de
aprender e, durante esse processo, os pais
podem decidir se aquela escola é mesmo a
melhor escolha para o seu filho.
Por isso, ao entrar na pré-escola, o
aluno passa por um período de adaptação.
Nesse prazo, os pais podem acompanhar a
evolução do filho e decidirem se ele já está
pronto para a escola primária ou se ainda
precisa ficar mais um ano no processo de
adaptação. Logo, a educação não é interrompida, e essa criança tem chance de se
adaptar melhor.
Na Polônia, cerca de 80% das crianças
estão na pré-escola.
Para eles, ficou claro que existem
alunos, entre 15 e 16 anos, que se dão
bem nos testes do PISA, mas que não
conseguem bons resultados em outras
matérias. Por isso, a Polônia optou pelo
aprofundamento por mais tempo, para
que o aluno aprenda e tenha interesse
em estudar.
Inclusive, o estudo da matemática foi
enriquecido ao ser interligado com outros
temas, como, por exemplo, utilizando o
jogo de xadrez.
“Infelizmente, ainda temos alguns
atrasos com relação a recursos. Por exem-

Tanto a nossa educação quanto o
sistema educacional do Brasil têm um
objetivo em comum, que é o bem estar
dos nossos alunos
plo, nossas escolas não possuem internet
de banda larga. A decisão do governo é
que seja instalado em todas as escolas em
um período de até dois anos”, disse Anna.
Eles também tomaram a decisão de
preparar os alunos que saem das escolas
para atender aos desafios que são esperados pelo mercado de trabalho, de forma
que as instituições de ensino também
formem bons profissionais que atendam
a procura dos empregadores.
“Essas mudanças ocorreram progressivamente e, até 2019, estaremos com os
objetivos alcançados. Estamos atentos a
todas elas”, confirma a ministra.
Durante esse processo, também está
em andamento um programa de treinamento a professores, que tem como
intenção preparar os educadores para

as mudanças que estão ocorrendo na
educação, fazendo assim com que todo o
sistema esteja adaptado aos desafios do
novo século.
A inclusão também é um tema que
está em andamento por lá. “Não nos
esquecemos das crianças que exigem
cuidados especiais e, para isso, também
temos programas preparados. Queremos
que todos os alunos sejam normalmente
incluídos no sistema escolar”.
Para o encerramento de sua apresentação, Anna Zalewska disse ter esperanças
de que a visita dos educadores se tornasse
proveitosa e de que o aprendizado fosse
mútuo. “Tanto a nossa educação quanto
o sistema educacional do Brasil têm um
objetivo em comum, que é o bem estar
dos nossos alunos”, concluiu.

“Essas mudanças
ocorreram
progressivamente
e, até 2019,
estaremos com
os objetivos
alcançados.
Estamos atentos a
todas elas”
Agosto
Agosto––2017
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Os professores
poloneses
costumam ser
muito bem
avaliados e
esses detalhes
contribuem para o
avanço do sistema
educacional da
Polônia
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Um pouco mais sobre os processos
Após o encerramento da palestra com
a ministra, o diretor de Estratégia Internacional de Cooperação do Ministério da
Educação, Mr. Grzegorz Chorazy, tomou
a palavra para conversar com o grupo de
educadores.
O diretor começou comentando que a
educação na Polônia é obrigatória até os
18 anos de idade e totalmente gratuita.
Inclusive, a constituição garante aos pais
o direito de escolherem livremente a escola onde quer que seus filhos estudem.
A prioridade das famílias na Polônia é a
educação dos mais jovens.
Além disso, eles também se preocupam bastante com o complemento dos
estudos desses jovens, com a intenção
de atender as expectativas do mercado
de trabalho.
O Ministério da Educação na Polônia
responde pelo preparo legal do ensino
e pelo sistema geral que será adotado e
seguido por todos. Em outras palavras, ele
define as regras de admissão nas escolas
públicas e responde também pelo sistema
de exames externos, além, é claro, dos
financiamentos direcionados às escolas
e à cultura.

A base fundamental para os recursos
financeiros que são direcionados à educação está baseada no número de alunos
que cada escola possui. Além desse fator,
existem outros que também influenciam o
calculo desse repasse, como, por exemplo,
minorias étnicas ou escolas em localizações (bairros) menores.
O diretor também mencionou a importância dos professores nesse processo avaliativo. O papel do professor é
extremamente importante. Eles possuem
uma missão e são fundamentados por ela.
Aliás, os professores poloneses costumam
ser muito bem avaliados e esses detalhes
contribuem para o avanço do sistema
educacional da Polônia.
Para garantir que a educação comece
cedo e que isso se torne uma forma de
impulsionar os estudos, os pais poloneses
tem o direito que seus filhos sejam educados a partir dos três anos. Sendo assim,
ao procurarem uma escola para a criança,
essa vaga tem que estar garantida. Essa
é uma das obrigatoriedades do sistema.
Toda a educação é gratuita na Polônia. No entanto, no caso da pré-escola, a
criança permanece cinco horas em atividades dentro da instituição. Caso os pais
precisem que ela fique um pouco mais,
existe um valor que é cobrado por hora
extra. No entanto, é importante salientar
que esse valor cobrado é apenas simbólico, para colaborar na manutenção do
serviço, e não pode ultrapassar um zloty
(moeda polonesa) por hora.
O Ministério da Educação polonês
garante aos estudantes o fornecimento
de material didático, transporte escolar e
o acesso a aulas de línguas estrangeiras.
As creches são para crianças de até
três anos de idade e elas estão fora da
jurisdição do ministério.
Ele reforçou, assim como mencionado
pela ministra, a importante questão de
escolha dos pais, entre decidir se o seu
filho de seis anos já está preparado para

a escola ou se devem deixar que ele fique
mais um ano na pré-escola, como forma de
adaptação. Esse processo tem mostrado
bons resultados.
Segundo Chorazy, um dos problemas
da educação na Polônia está justamente
nessa fase das crianças de um a três anos,
que estão fora da jurisdição do ministério.
Quando estão sob a proteção do sistema,
é muito mais fácil criar projetos que envolvam todos os alunos, inclusive aqueles
mais carentes.
“Temos consciência de que precisamos melhorar. Temos que preparar os
nossos alunos para terem pensamentos
críticos e analíticos, para que assim possam atuar em qualquer área que quiserem
e estamos trabalhando com foco em mudar isso”, afirma.
A Polônia, dentro dos resultados apresentados pelas avaliações do PISA, notou
uma queda nos resultados dos alunos mais
velhos. Uma diferença considerável nas
notas dos mesmos alunos que passaram
pelo exame aos quinze anos.
Eles estão conscientes de que seu
sistema educacional profissionalizante
ainda não atende corretamente à necessidade do mercado, deixando os alunos

defasados. As pesquisas indicam que os
alunos das escolas profissionalizantes têm
resultados em geral muito baixos.
“Somos, nesse quesito, um dos países
mais fracos da união europeia. No momento existem três metas que foram
colocadas pela comissão em relação à
educação polonesa”, comenta.
A primeira meta estabelecida envolve
justamente os alunos da pré-escola. O
acesso às vagas a partir dos três anos já é
uma obrigatoriedade, mas passará a ser
ainda mais acompanhado. Todas as crianças
devem estar estudando com essa idade.
A segunda é conseguir unir o preparo
das escolas com as expectativas dos empregadores.
E a terceira é a preparação de ensino
para adultos, ou seja, aqueles que estão
fora da idade escolar.
Dessa forma, o ministério pretende
atingir o seu objetivo, que é o de educação
para toda a vida.
“Em resposta às criticas que recebemos, planejamos, a partir de setembro
desse ano, mudar as fases da escola
básica. Além disso, vamos fazer de tudo
para manter o bom ritmo que os nossos
professores possuem”.

O Ministério
da Educação
polonês garante
aos estudantes o
fornecimento de
material didático,
transporte escolar
e o acesso a
aulas de línguas
estrangeiras
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educação estejam aptos a tomarem suas
decisões para o futuro. No sistema atual,
eles estão se formando sem a devida preparação para o mercado de trabalho e, por
isso, a Polônia apresenta um alto índice de
jovens desempregados.

“Em nome
da delegação
brasileira,
agradecemos
muitíssimo e é uma
honra estar
aqui presente
com vocês”
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Com essa mudança, o ministério polonês espera conseguir atingir as metas
estipuladas e garantir um ensino mais
adequado.
Haverá um sistema de educação
integrado para as turmas (classes) do primeiro ao terceiro ano. No quarto, as salas
começam a entender as matérias separadamente. Enquanto que, do quinto ao
oitavo, novas matérias serão introduzidas
ao longo do processo de ensino.
Ao chegar ao oitavo ano, os alunos
ainda terão que passar pelos testes finais
para concluírem a etapa.
Depois de terminar essa fase, o aluno,
então, tem a escolha de continuar entre as
opções de escolas do ensino médio, sendo
profissionalizante ou não.
“Em comparação com o sistema atual,
teremos a prolongação do ensino e, acreditamos que isso poderá preparar o aluno
muito melhor”.
A ideia é fazer com que os jovens
que passem por todo esse sistema de

Agradecimento
Ao encerramento das palestras, Oswaldo Tavares, diretor da empresa IES,
organizadora das viagens educacionais,
falou em nome do Sieeesp para agradecer
a atenção e a disponibilidade das autoridades presentes.
Segundo ele, todas as viagens já promovidas desde então, conhecendo diversos lugares do mundo, sempre tiveram
a intenção de colaborar com a troca de
informações sobre educação. E, de alguns
anos para cá, houve um grande interesse
em conhecer a Polônia.
Geralmente são os educadores que
escolhem o destino e a Polônia foi extremamente indicada. E qual teria sido
o motivo?
“De fato observamos o progresso
na área de educação de vários países e
notamos o destaque grande que a Polônia teve nesses últimos anos. Evidentemente, uma das nossas curiosidades é a
de descobrir como a Polônia, nos últimos
oito ou nove anos, passou de uma posição
intermediária, de acordo com o PISA, para
figurar entre os dez principais países do
mundo na educação”, responde ele.
Para os representantes poloneses, ele
explica que a delegação brasileira é composta por diretores de escolas, que não só
representam o estado de São Paulo, como
também as várias regiões do Brasil. E o
objetivo de estarmos aqui, é o de aprender com esse sistema que funciona e que
mostra resultados tão positivos.
“Como a ministra nos disse, estamos
em um mundo de transformação e, acreditamos, a educação é chave para isso.
Queremos conhecer as reformas que foram
feitas recentemente aqui na Polônia. E,
como o embaixador brasileiro nos lembrou,
a ideia não é pararmos aqui. Se pudermos
estreitar essas relações entre educadores
brasileiros e poloneses, teremos alcançado
um objetivo muito importante”.
Ele agradeceu imensamente ao Ministério e ao corpo educativo de Varsóvia pela
programação interessante e produtiva
que disponibilizaram para os brasileiros
e desejou que a viagem fosse produtiva
para todos.
Aliás, lembrou-se de comentar que,
tanto Cracóvia quanto Varsóvia são
cidades maravilhosas e patrimônios da
humanidade.
“Em nome da delegação brasileira,
agradecemos muitíssimo e é uma honra
estar aqui presente com vocês”, concluiu. •
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Entrevista
com o
embaixador
brasileiro

“Estou certo
de que essa
oportunidade
de troca de
conhecimento
trará um grande
intercâmbio de
experiências
e melhores
práticas entre os
nossos países”

D

urante a visita à Polônia, o embaixador brasileiro, Alfredo Leoni, também recepcionou os educadores dizendo
ser um grande prazer recebê-los, além
de parabenizar todos pela organização
do evento.
Segundo ele, aquele era o inicio de
uma serie de importantes atividades a
serem cumpridas pela delegação de educadores brasileiros em Varsóvia. Além disso, disse se mostrar muito satisfeito com a
quantidade e a qualidade dos compromissos previstos, agradecendo imensamente
as autoridades polonesas pela elaboração
de um programa tão denso.
Ressaltou também a admiração da
delegação brasileira, composta por mais
de quarenta integrantes. Leoni comentou
que esse simples dado já atesta o grande
interesse da comunidade de educadores
brasileiros em conhecer melhor o sistema
educacional polonês.
“A qualidade da educação na Polônia
é reconhecida internacionalmente, prova
disso são as elevadas pontuações que o
país tem obtido no programa internacional de avaliações de estudantes, o PISA,
nos anos recentes”.
Para ele, o Brasil ainda tem grandes
desafios na área educacional, mas também dispõe de políticas e soluções interessantes adotadas tanto pelo sistema
público quanto pelas escolas particulares.
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A qualidade da educação na Polônia
é reconhecida internacionalmente

“Estou certo de que essa oportunidade de troca de conhecimento trará um
grande intercâmbio de experiências e
melhores práticas entre os nossos países.
Todos nós sabemos que educação de qualidade é fundamental para o desenvolvimento econômico e social, assim, esse
tema deve estar cada vez mais presente no
dialogo e na cooperação entre os países.
Espero que a visita dessa delegação seja
seguida de outras iniciativas na área de
educação. Isso contribuirá para o aprimoramento das políticas de educação dos
dois países e o estreitamento das relações
bilaterais entre Brasil e Polônia”, concluiu.
Após desejar a todos uma proveitosa
semana de informações, o embaixador
parou um instante para dar uma entrevista
rápida para a nossa revista.
Você acompanha a seguir:
Escola Particular – Gostaríamos de
saber como andam as relações entre Brasil
e Polônia nos campos da economia, da
cultura, da educação.
Alfredo Leoni – O Brasil e a Polônia
são países com relações muito tradicionais e antigas. Estabelecemos relações
diplomáticas em 1920 e abrimos a embaixada aqui em 1921. Temos quase 100
anos de relações diplomáticas e o Brasil,
mesmo antes da Polônia voltar a se constituir como Estado – que só aconteceu
depois da primeira guerra mundial – sempre teve muito contato com a comunidade
polonesa no exterior. Aliás, o Brasil possui
um dos maiores números de descendentes
de poloneses, chegando a mais de dois milhões da nossa população. Não são apenas
as ligações comerciais e diplomáticas, temos uma ligação humana, acima de tudo.
Do ponto de vista comercial, o Brasil
é o maior parceiro da Polônia na América
Latina. Nós temos um comércio de 1.7
bilhão de dólares, que ainda é pequeno
se comparado ao tamanho da economia
do Brasil e ao tamanho da economia da
Polônia.
Do ponto de vista educacional, com
a visita de vocês, pensamos em ampliar
essa relação.
EP – Vocês pensam em fazer algum
acordo bilateral em relação a isso?
AL – Nós temos alguns acordos que
dão base jurídica ao nosso relacionamento. O importante é haver uma troca
de visitas, uma troca de ideias e, sobretudo, troca de estudantes. Estudantes
brasileiros que venham à Polônia, estudantes poloneses que vão ao Brasil.
EP – Já existe essa disponibilidade?
AL – Existe sim. Nós beneficiamos
os estudantes daqui com o programa
“Ciências Sem Fronteiras” em 2015. Dessa
forma, 30 estudantes brasileiros vieram.

No entanto, com a interrupção do programa, não tivemos como dar continuidade com esse processo, mas esperamos
que isso volte.
Mas claro, nesse caso estamos falando
da parte oficial, a parte não oficial continua e muito bem. Há vários estudantes
brasileiros em universidades polonesas.
Há um interesse crescente de poloneses
pelo Brasil. Pelo menos eu vejo um número
maior de poloneses viajando para o Brasil,
também como estudantes. Então, nesse
quesito estamos bem, mas com um potencial enorme para explorar.
EP – Fale um pouco da sua vida como
diplomata. De onde veio e como chegou
até aqui.
AL – Nasci em Bauru, interior de São
Paulo, e fui para o Rio de Janeiro com três
anos de idade. Sou paulista de nascimento
e de coração, mas, na prática, toda a minha
formação foi no Rio e, por essa razão, sou
muito ligado à cidade carioca.
Aos 23 anos fui para Brasília, onde hoje
é a minha residência oficial e, desde então,
nunca mais fui para o Rio de Janeiro, estou
sempre ou no exterior ou na minha casa.
Logo, isso me faz sentir um pouco turista
no Rio, aliás, no Brasil. Essa é a vida do
diplomata de carreira.
EP – E está há quantos anos na Polônia?
AL – Estou há dois anos aqui na Polônia, mas já fui embaixador no Paquistão
por cinco anos. Esse país é o meu nono
posto como diplomata, mas como embaixador é o segundo.

A Polônia é um país que recebe muito
bem o brasileiro, toda a comunidade que
está aqui trabalha, estuda, vive muito
bem. É um país muito amigo, as cidades
são muito agradáveis, muito organizadas, eles tem uma visão muito positiva
do Brasil.
Há pouco tempo nós tivemos aquele
episodio da “Carne Fraca”. A função do
embaixador é diminuir os impactos negativos que isso teria sobre a nossa imagem
por aqui. No entanto, eu praticamente
não precisei. Quando eu começava a falar
sobre o assunto as pessoas diziam “Isso
é normal”, “Essas coisas acontecem”.
Eles sabem que o Brasil é muito sério
com essa questão de produção de carne
e existe uma predisposição positiva da
nossa imagem.
Espero que essa visita de vocês incentive outras iniciativas na área de educação.
EP – Gostaria de comentar algo sobre
a crise brasileira?
AL – A crise brasileira atual é vista na
Polônia com certa naturalidade. Eles, por
aqui, têm consciência do peso do Brasil
como país, como economia, então eles
sabem que as mudanças políticas ou as
dificuldades no desenvolvimento são
coisas naturais e passageiras.
Para a Polônia, o fundamento da
política e da economia brasileira são muito
sólidos. O Brasil é um país que eles reconhecem com uma democracia tradicional, já
assentada, com instituições fortes, então
eles entendem que qualquer turbulência na
área política e econômica é temporária. •
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Liceu Ruy Barbosa, em Varsóvia

A

escola de nome Ruy Barbosa, em
Varsóvia, na Polônia, tem hoje 109
anos. No início, quando foi criada, em
1908, era uma escola feminina. Recebeu o
nome Ruy Barbosa em 1959 e, simultaneamente, a um estabelecimento de ensino
no Rio de Janeiro foi dado o nome de “A
Poloônia”, um gesto de amizade entre
os dois países: a Polônia e o Brasil. Hoje a
escola no Brasil já não existe.
O Liceu Ruy Barbosa é uma das melhores escolas públicas de ensino médio
na capital da Polônia. Tem cerca de 700
alunos, na qual podem estudar também
alunos deficientes, porque dispõe de
equipamentos especialais e quadros
preparados para acompanhar os jovens

com dificuldades físicas. Todos os alunos
da escola conhecem a personagem do
Patrono e no dia da cerimônia oficial de
juramento, os alunos do primeiro ano
juram seguir, não somente os valores
humanos e europeus, mas também as
ideias do grande estadista brasileiro.
Nesse dia todos vestem o traje de gala
com a gravata com a imagem de Ruy
Barbosa. A cerimônia é sempre honrada
pela presença do embaixador do Brasil.
O diretor da escola, Dr. Wiesław
Włodarski estudou no liceu e hoje é professor de Matemática. No ano de 2007 foi
homenageado com o título do “Professor
do Ano”, concedido ao melhor professor de todo o país. Ele contribui para o

O Liceu Ruy Barbosa é uma das
melhores escolas públicas de ensino
médio na capital da Polônia
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O Liceu é a única
escola pública na
Polônia na qual
os alunos podem
aprender a língua
portuguesa

desenvolvimento dos laços de amizade
entre os nossos dois países, apoiando
iniciativas culturais que fazem os alunos
conhecerem o país do patrono. Por este
motivo cada ano é organizado na escola
o Concurso Nacional do Conhecimento
do Brasil, que no ano passado festejou
a 15ª edição.
A escola é frequentemente visitada
por personagens da vida política e cultural do Brasil e dos países lusófonos,
como por exemplo o presidente de Portugal, embaixadores do Brasil, Portugal e
Angola, acreditados na Polónia, o escritor
Paulo Coelho, deputados do parlamento
brasileiro e artistas de descendência
polonesa residentes no Brasil.
No curriculo da escola há o idioma
português, ensinado pela tradutora
oficial e da obra de Paulo Coelho e de Fernando Pessoa, Dra. Grażyna MisiorowskaRychlewska. Vale a pena mencionar que o
Liceu é a única escola pública na Polônia

na qual os alunos podem aprender a língua portuguesa. Graças à participação
da escola no programa de intercâmbio
do Rotary Club, o liceu tem o prazer de
hospedar quase todos os anos alunos
brasileiros, o que permite aos alunos que
estudam a língua portuguesa manter um
contato vivo com este idioma. Cada ano
cerca de 150 alunos escolhem o Português
como a segunda língua estrangeira.
A escola é a sede da Sociedade Polono-Brasileira que este ano comemorou
o seu 95º aniversário. O seu presidente,
embaixador Stanisław Pawliszewski é um
grande divulgador da cultura brasileira
na Polônia.
A visita da delegação brasileira de
educadores à escola Ruy Barbosa foi um
momento importante e enicionante da
estada na Polônia, sempre acompanhada
pelo embaixador Alfredo Leoni. •
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UMA BRASILEIRA
APAIXONADA PELA

POLÔNIA

A

o visitarmos o Liceu Ruy Barbosa, durante encontro com alunos, tivemos
a satisfação de conversar com a gaucha
Giulianna, uma brasileira de 17 anos que
estudou até julho naquela escola. Abaixo o
depoimento dela sobre sua vida na Polônia,
seus estudos e as diferenças no ensino dos
dois países:

Até o ano
passado
frequentava o
Colégio Anchieta,
em Porto Alegre,
cidade onde nasci
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“Meu nome é Giulianna Lunardelli Pezzol, tenho 17 anos e atualmente moro em
Varsóvia, na Polônia. Sou gaúcha com muito
orgulho e até o ano passado frequentava o
Colégio Anchieta, em Porto Alegre, cidade
onde nasci.
A partir de um trabalho na 4° série do
Ensino Fundamental, comecei a me interessar pela história da terra da minha avó,
a Polônia, daquele momento em diante
não parei de ler, pesquisar e participar
de eventos envolvendo a comunidade
polonesa em Porto Alegre. Após um ano
estudando polonês, pedi para os meus pais
como presente de 15 anos uma viagem para
a Polônia. Nos 15 dias que viajei pelo país
retornei com a convicção que realmente
amava esta terra. E por força do destino,
acabei concorrendo e ganhando uma bolsa
de estudos pela BRASPOL de um mês na
Polônia, o programa se chama Colônia de
Férias, aonde embarquei em agosto de

2015 para a cidade de Pułtusk (60 km de
Varsóvia) com um grupo de jovens ligados
com a “polonidade” brasileira.
Finalmente, em 2015, abriu uma vaga
na AFS (American Field Service) para a
Polônia. É uma organização que funciona
há mais de 60 anos no Brasil e oferece os
mais distintos programas de intercâmbio.
O meu processo de seleção foi preencher
formulários, que a partir deles foi possível
achar uma família que se encaixasse no
meu perfil, e um teste de inglês.
No dia 25 de agosto de 2016, me via
embarcando mais uma vez para a terra
da minha avó. Deixando minha família e
indo em busca de um sonho. Lembro-me
perfeitamente de meus pais, me dando um
último abraço no aeroporto e chorando
ao me ver entrar no portão de embarque.
Hoje em dia, estudo no Liceum im
Ruy Barbosy, na 1º série do EM, que em
homenagem ao grande político e defen-

sor da Polônia tem esse nome. Em virtude
do patrono ser brasileiro, a escola possui
vínculos com a embaixada do Brasil em
Varsóvia, proporcionando encontros com
o embaixador e aulas de português, sendo
a única escola em nível secundário a conter
português na grade curricular.
Em algumas questões se diferencia o
ensino nos dois países. Em primeiro lugar,
o aluno pode escolher de acordo com o
seu perfil a turma onde irá estudar, tendo
assim matérias em nível avançado e em
nível básico. No meu caso, estou na turma
de humanas, com polonês, história e WOS
(conhecimentos da sociedade, em outras
palavras aprendemos sobre leis) em nível
avançado. São 16 matérias ao todo, quase
todas possuímos na grade curricular
brasileira, entre elas: biologia; química;
educação para a segurança, sendo uma vez
por semana, ensinando como se proteger
em caso de guerra, os tipos de armamentos
e sobre as forças armadas; física; geografia;
história; informática; inglês, polonês(no
caso literatura, não há aula de gramatica
no EM); uma terceira língua obrigatória,
podendo optar por português, alemão
ou russo (as opções dependem de cada
escola); matemática, empreendedorismo;
religião/ ética; conhecimentos da cultura,
basicamente artes; conhecimentos da
sociedade; e educação física. Em segundo
lugar, não temos um horário fixo para
começar e terminar as aulas, o que foi uma
surpresa para mim que estava acostumada
com o horário fixo 7:30/12:50. Há dias que
as aulas começam às 8:50 e terminam só
às 17:00, mas há outros, que começam às
9:45 e terminam às 13:35. Cada aula dura
45 minutos, separando-as entre intervalos
de 5, 10 e 20 minutos, nas quais há dois de
20 minutos para o almoço e o lanche da
manhã. No meu antigo colégio eram aulas
de 50 minutos e tínhamos somente um
intervalo de 20.
Os professores são tratados com
respeito, necessitamos sempre levantar
quando eles chegam na sala, se referir a eles
por “proszę Pana/Pani” (por favor senhor/
senhora) e também não temos o mesmo
contato como no Brasil com eles, sendo
uma relação professor-aluno distanciada.
Tem uma professora responsável pela
nossa turma e uma vez por semana dedicamos um período para conversar sobre os
problemas da classe. Quase nunca utilizamos o quadro negro, muitos professores,
entre eles os mais velhos, preferem falar
e com isso precisamos fazer anotações.
Entretanto quando temos matemática,
devemos resolver problemas no quadro,
que valem pontos para nossa nota final.
O sistema de notas é de 1 a 6, entre
os meus amigos temos uma brincadeira
que não sendo 1 está ótimo. “Kartowka”
são pequenas provas de 15-20 minutos,

que podem ser aplicadas quando a turma
está agitada sem aviso prévio. Temos
também testes normais que são todas
as aulas. São exames orais e quando não
fazemos tema é descontado um pouco
da nossa nota.
São muitos dias que precisamos ir
elegante para a escola “dzien galowy”,
nesses dias precisamos usar a gravata da
escola, camisa branca e saia/calça preta.
Todos os dias, precisamos usar um crachá
que libera nossa entrada na escola e também precisamos trocar os nossos calçados
em ambiente escolar.
Uma das coisas que mais me surpreendeu é que os melhores alunos, no caso os
que têm melhor média, podem ganhar
dinheiro. Além disso são concursos de
diversos tipos, com prêmios que podem
chegar a tablet.
Em suma, acredito que o sistema de
educação aqui, exige muito do aluno, pois
esse deve sempre estar preparado para
responder o que se pede, o que não é
ruim, porém, chega ao ponto que acaba
por se preocupar somente com a nota e
não aprendendo nada, apenas decorando.
Penso que não existe sistema de educação
perfeito, todos possuem falhas, mas em
primeiro lugar sempre tem que se levar em
conta a saúde mental do aluno.

Infelizmente meu intercâmbio está
chegando ao fim, volto no dia 02 de julho
levando comigo experiências e amigos
para o resto da vida. Tomar a decisão de
sair de casa não foi fácil, parti da certeza
para a incerteza; amadurecer se tornou
necessário, pois situações nas quais normalmente contava com a ajuda dos meus pais,
passam a se tornar responsabilidade minha.
É você com os seus problemas. Por isso, só
tenho que agradecer a minha família, que
com coração na mão, disseram sim; aos
amigos e professores que me ajudaram;
ao padre Zdzislaw Malczewski que me deu
muitos conselhos e entre eles um terço,
que se fez necessário; e principalmente a
minha família hospedeira, os Muszynski,
que além de me ajudar com o polonês,
me consideram parte da família, e se Deus
quiser em fevereiro eles estarão no Brasil
visitando-me.
Estou apaixonada por esse país, se tudo
der certo, espero voltar para fazer faculdade de engenharia mecânica e seguir os
passos do meu pai e avô, e se possível construir uma vida aqui. Para você que gosta de
história, de culinária e de cultura aqui é um
prato cheio; qualquer rua que você ande
tem alguma história. Contudo é um país
que sofreu muito com as guerras, por isso
que eles são tão patrióticos”. •

Estou apaixonada por esse país, se
tudo der certo, espero voltar para fazer
faculdade de engenharia mecânica e
seguir os passos do meu pai e avô
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SISTEMA DE ENSINO NO REINO UNIDO
Sueli Bravi Conte
Uma das participantes da viagem educacional conta em detalhes sua experiência vivida na área educacional e no dia-a-dia dos países visitados.

N

a Terra da Rainha o ensino é totalmente gratuito e a partir de 4
a 5 anos, se torna obrigatório. O ano
acadêmico se inicia em setembro e vai até
julho. As crianças iniciam a alfabetização
logo no Reception (o primeiro ano de ensino). No Reino Unido o ensino é por idade
e independe do conhecimento acadêmico
ou linguístico e que não existe reprovação,
independentemente do desempenho do
aluno, pois a aprovação automática tão
debatida e discriminada no Brasil é uma
realidade num dos países mais ricos do
mundo e de cultura milenar.
A história rica da Inglaterra foi a responsável pela manutenção das tradições
culturais inclusive na manutenção do
sistema de governo que mantém o parlamentarismo, porém tem na figura da
família real a grande ostentação para o
mundo ocidental e que talvez por isto os
britânicos ainda mantêm seu tradicional,
mas avançado sistema de ensino entre os
melhores do mundo e o mais procurado
quando o assunto é intercâmbio.
Primary School - Ensino Primário
Early Years and Foundation Stage - (Educação Infantil, 3 a 5 anos)
Key Stage 1 - 5 a 7 anos
Key Stage 2 - 7 a 11 anos
Second school - (Escola Secundária
que engloba o Ensino Fundamental II
e Ensino Médio)
Key Stage - 11 a 14 anos.
Key Stage - 14 a 16 anos.
Após o Year 10 e 11 anos que já enquadra
um pouco do nosso Ensino Médio.
Após o Year 11 as crianças fazem um
exame conhecido como GCSE, que os avalia
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principalmente em inglês e matemática.
Ainda existe uma complementação do
ensino para os dois anos seguintes ao Key
Stage, chamado de Sixth Form, porém nem
todas as escolas secundárias o possuem,
estando em escolas separadas. Sixth Form
é o equivalente aos últimos anos do Ensino
Médio no Brasil.
O número de horas semanais de aulas
é de 21 a 25, começam entre 8h e 8h30 e
acabam por volta das 15h30.

A avaliação não é para reter o aluno,
mas para avaliar seu rendimento escolar
que vai desde o cumprimento das tarefas
até a questão de respeito com professores e colegas. O aluno carrega uma ficha
de avaliação desde a Educação Infantil
até o Ensino Médio. No decorrer dos dias
letivos, existem avaliações progressivas
e, em determinados anos, as conhecidas
avaliações formais e nacionais, sendo igual
para qualquer aluno naquele determinado

ano. A escola é totalmente gratuita, o aluno
só adquire algum material básico no ensino
secundário.
Uniforme escolar - É outro item que
deve ser adquirido pelo aluno ou seus
responsáveis e existe uma série de lojas
e supermercados para a aquisição dos
uniformes. Há também bazares onde é
possível adquirir uniformes usados em
bom estado.
Alimentação - É sempre fornecida pela
escola sendo que algumas cobram um
adicional, mas vale salientar que todas as
instituições fornecem leite e frutas gratuitamente.
Crianças com necessidades especiais - Todas as crianças com Necessidades Especiais
são englobadas no sistema educacional
sendo atendidas de três a cinco em cada
sala. Há sempre a professora e duas auxiliares para salas com essa quantidade de crianças especiais para que haja uma perfeita
adaptação aos outros alunos.
Currículo - O currículo (Histórico Escolar) na Inglaterra está dividido em diferen-

tes níveis. O primeiro, dos 5 aos 7 anos, o
segundo, dos 7 aos 11 anos, e o terceiro,
dos 11 aos 14 anos. O currículo inclui Inglês,
matemática, ciências, educação artística,
tecnologia da informação, educação física,
história, geografia, artes, design (moda)
e música. No 3.º nível é ainda obrigatório
uma língua estrangeira e educação sexual.
Conta-se ainda com educação religiosa que
é obrigatória desde o primeiro nível.

Assim como
no Brasil, no
primário existe
um único
professor para
todas as matérias

Londres é uma das capitais com maior
diversidade populacional onde se fala mais
de 300 línguas. Dado o grande número de
alunos onde o Inglês não é sua língua materna, é oferecido pela maioria das escolas
apoio extracurricular para aprendizado
do Inglês. As turmas têm um limite de 30
alunos para crianças entre os 5 e os 7 anos.
Assim como no Brasil, no primário existe
um único professor para todas as matérias.
Os alunos só passam a ter um professor específico para cada disciplina no secundário.
O mês de agosto na Inglaterra significa
férias escolares, quando a maioria das famílias aproveita para curtir a estação do calor.
No entanto, este mês é também o mês de
maior ansiedade para as famílias e os alunos entre 16 e 18 anos, pois é o período do
ano que são divulgados os resultados dos
exames nacionais de: A level e GCSE, fundamentais no sistema de ensino britânico.
A educação nos países que formam o
Reino Unido é sem dúvida uma das melhores do mundo, com ensino obrigatório
até os 18 anos. Nenhum aluno repete ano
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aqui, assim as classes são uniformes, sempre com alunos da mesma idade. As visitas
nas escolas da Inglaterra nos mostraram
um modelo de avaliação competente e
que gera resultados, onde os limites são
bem estabelecidos, as regras e objetivos
claros e os alunos anseiam por estar em
conformidade com as metas estabelecidas, pois o Histórico Escolar, apesar de não
haver repetência, os conduzirá à grandes
universidades e é o que todos querem,
as universidades públicas e de nome
internacional pois definirão seu futuro
profissional.
O modelo que tanto condenamos no
Brasil que é a não repetência aqui funciona
com qualidade de ensino e perfeição. Talvez
seja a hora de aprender e mudar nossos parâmetros de avaliação e o quadro
curricular para deixar o aluno mais livre
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e responsável pela sua educação. É necessário conduzir, mas será que no Brasil
não estamos cerceando demais os alunos
e até impedindo o avanço educacional
deles? A contribuição destas viagens é
muito grande para poder comparar os
modelos de educação no mundo e repensar
o modelo brasileiro. Esperamos que possamos construir juntos uma Nova Escola a
partir das experiências trazidas das viagens
educacionais. Refletir sobre nossas ações e
de como estamos inserindo nossos alunos
socialmente é caso de urgência na educação brasileira. Ver países como a Inglaterra
que não deixaram para trás suas origens e
ainda assim se consagram no mundo como
um dos melhores modelos de educação é
para ser visto e aprendido como podemos
transformar e resgatar nosso passado sem
deixar de olhar para o futuro.

As visitas nas
escolas da
Inglaterra nos
mostraram um
modelo de
avaliação
competente e
que gera
resultados
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U

ma experiência muito agradável e
produtiva quanto ao conhecimento
foi a nossa visita à Polônia, porque além
de significativa nos possibilitou conhecer
uma cultura tão próxima e ao mesmo
tempo tão distante da nossa, pois conhecer
como um país que viveu durante anos sob
o regime comunista conseguiu estar hoje
entre as melhores referências dos países
capitalistas foi de grande contribuição para
todos nós.
O país passou por duas reformas educativas recentes, que fizeram com que o
sistema educacional despontasse para
o mundo. Fomos muito bem recebidos
pelos dirigentes educacionais, por professores e alunos, que nos mostraram como
eles foram capazes de deixar para trás
anos de fracasso escolar para em pouco
tempo fazer da Polônia uma referência a
ser seguida, um exemplo em organização
educacional, coerência curricular, base nacional dividida por regiões o que gerou uma
autonomia para as instituições, ou seja, o
país não necessita seguir um único modelo
referenciado pelo Ministério da Educação.
Falamos com professores, alunos e
dirigentes para tentar entender como eles
conseguiram em tão pouco tempo resgatar
e inserir o sistema educacional entre os
melhores do mundo. O ano letivo começa
em setembro e termina em junho.
As escolas públicas são mantidas com
a ajuda do governo e dos pais que pagam a
merenda escolar, o material e o uniforme,
porém os valores dependem das regiões,
porque cada uma tem autonomia de decisões financeiras, mas, as pessoas que não
podem pagar recebem ajuda do governo.

52

Escola Particular
Particular ••Agosto
Agosto––2017
2017

A questão política interferiu muito nestas
mudanças, pois o fato de tentar sair o mais
rápido possível do sistema comunista fez
com que o governo adotasse medidas mais
centradas e voltadas para o capitalismo.
A autonomia que as escolas ganharam
também é outro ponto forte para tomar
decisões importantes e até decidir sobre
questões curriculares. As aulas práticas se
tornaram um ponto forte porque o país
saiu de um sistema que simplesmente

preparava os alunos com mais de dezesseis anos para o trabalho socialista e
implantou um sistema onde o aluno pode
fazer uma opção pelo sistema técnico e
tem um tempo maior para decidir sobre
o curso superior.
Há 15 anos a Polônia partilhava um
problema de insucesso escolar. Hoje os
alunos poloneses estão entre os melhores
do mundo nos domínios da Leitura, Ciências
e Matemática. A autonomia regional e a

liberdade dos professores para preparar as
aulas são apontados como alguns dos segredos deste sucesso. Nos últimos 15 anos
a Polônia foi o país com maior progressão
nos testes do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) aplicados
pela OCDE (Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) aos alunos
dessa idade. Melhorou consistentemente
os seus resultados, quer entre os melhores
alunos, quer entre aqueles com maiores
dificuldades. Desta forma resolveu um
problema de insucesso escolar de antes
da reforma e passou a constar das listas
ao lado dos melhores sistemas educativos
do mundo.
O sistema de ensino não universitário
polonês inclui as etapas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio E o
ensino obrigatório estende-se dos 6 aos
16 anos e inclui o curso preparatório, seis
anos de ensino fundamental e três anos de
ensino médio. O país tem uma preocupação
em iniciar já na Educação Infantil, a leitura e
a escrita, além dos cálculos. Os professores

deste estágio necessitam ter no mínimo
três anos de formação.
O Ensino Fundamental divide-se em
dois ciclos de duração igual. Durante o
primeiro são abordados conteúdos de
caráter elementar, de maneira integral.
No segundo, as disciplinas básicas são
organizadas em matérias obrigatórias,
cuja carga horária varia entre 23 horas e 28
horass semanais. Já no Ensino Fundamental

O Ensino
Fundamental
divide-se em
dois ciclos de
duração igual

II (Educação Secundária) e Ensino Médio,
uma vez obtido o diploma de Ensino Fundamental I, o aluno poderá ingressar nas
instituições de ensino fundamental II onde,
ao longo de três anos, terá uma iniciação
ao conhecimento científico formal, através
da metodologia especifica das diferentes
matérias. Ao finalizar esta etapa, é realizado um exame final, cujas notas junto ao
histórico escolar, determinam o acesso a
uma instituição de Ensino Médio. Ou seja,
na Polônia o aluno é analisado desde os
anos iniciais até a formação média para ingressar no Ensino Superior. O Ensino Médio
oferece formação preparatória especifica
para o acesso ao Ensino Superior.
O aprendizado é realizado por matérias
e todas as escolas de Ensino Médio seguem
o currículo básico estabelecido, que compreende as disciplinas tradicionais. A carga
horária semanal é de cerca de 35 horas.
Uma vez finalizado o ensino fundamental
II- a oferta educativa é complementada por
uma grande opção de instituições onde é
possível realizar cursos de formação profis-
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sional pertencentes a algum dos âmbitos
destacados do catalogo profissional. Este
tipo de formação tem a duração mínima de
dois anos e o máximo três, são os cursos
profissionalizantes que ainda são mantidos com objetivos mais específicos para
atender a indústria e especializar a mão de
obra para o mercado globalizado.
Fiz uma descrição técnica da educação
polonesa, porém, a escola que mais nos
emocionou foi o Liceu Ruy Barbosa, em
Varsóvia, onde fomos recebidos pelo embaixador do Brasil na Polônia, o dr. Alfredo
Leoni, onde havia a bandeira do Brasil e o
busto de Ruy Barbosa, oferecido pelo governo brasileiro e foi quase impossível não
emocionar ao relembrar o grande mestre
sendo reconhecido num país tão distante.
A escola está situada no bairro de Praga,
à margem direita do Rio Vistola e desde
1958 que a escola tem como patrono a
figura lendária do brasileiro Ruy Barbosa. A
homenagem foi prestada porque naquela
época havia sido aberta no Rio de Janeiro uma escola que recebeu o nome
de Polônia. As autoridades polonesas
então decidiram agradecer esta decisão
com um gesto semelhante. Naquele ano
a nossa escola de ensino primário e liceu
para moças, foi transferida para um prédio
novo e transformada em liceu educativo.
Foi então criada uma escola nova, o que
proporcionou a possibilidade para dar-lhe
um novo nome. O nome do patrono condiciona o rumo do trabalho da escola. Desde
os primeiros anos da existência do Colégio
Liceu no Brasil é visitado por delegações
polonesas oficiais e por imigrantes que
vivem no Brasil.
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Na escola Ruy
Barbosa os
alunos podem
aprender a língua
portuguesa,
além disso,
atendem pessoas
fisicamente
deficientes

Nos últimos anos temos desenvolvido
contatos com a Embaixada do Brasil na
Polônia e a Sociedade Polono-Brasileira.
Os alunos poloneses tem enorme interesse na história de Ruy Barbosa. É uma
escola de cooperação entre os dois países
(um símbolo da amizade). Na escola Ruy
Barbosa os alunos podem aprender a
língua portuguesa, além disso, atendem
pessoas fisicamente deficientes, por isso,
o liceu está adequadamente equipado
para atender esses alunos. Existe um forte
interesse do intercâmbio dos professores
poloneses com o Brasil, pois eles também
consideram a escola brasileira rica em
cultura e diversidade e assim como o
povo brasileiro, os poloneses são alegres,
gostam de muitas cores, das danças e
são um povo muito receptivo; apesar de
terem vivido tantos anos sob a sombra
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do socialismo e impedidos de crescer,
eles chegaram rápido ao mundo exterior
e apontando já com grande potencial para
estar entre o G8 e liderar o comércio e as
trocas comerciais, principalmente com
o Brasil.
Foi uma das visitas mais interessantes,
pois aprendemos que é apontando os erros
sem medo que se constrói que é possível
sair do fracasso para a vitória, não desanimar e acreditar no potencial das crianças.
Foi isto que a Polônia fez, ela acreditou
em suas possibilidades de crescimento e
irá alcançar o mundo e já conquistou nos
quesitos educacionais.
Política Externa entre os dois Países
O Brasil ainda está estreitando os
laços de cooperação internacional com
a Polônia e os acordos comerciais são
recentes, apesar da grande exportação
de produtos como a batata e outros poloneses. A política de cooperação para o
desenvolvimento, que constitui um dos
pilares da política externa, tem como
objetivo fundamental a erradicação da
pobreza extrema e o desenvolvimento
sustentável dos países parceiros devendo
ser entendida como um investimento
e não como uma despesa. A distância
geográfica não será impedimento para
estreitar as relações comerciais e até o
aumento do intercâmbio entre os dois
países, afirma o ministro das Relações
Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes.
Polônia e Brasil passaram bem pelos
efeitos da crise econômica internacional
e estão tentando superar as expectativas
das exportações para o próximo ano. As
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exportações brasileiras para a Polônia
são compostas, na maioria, por produtos manufaturados, que representaram

54% das vendas em 2011, com destaque
para aviões, peças para helicópteros e
paraquedas, além de automóveis. •

Professora,
psicopedagoga,
psicóloga, mestre em
educação, doutoranda
em neurociência,
mantenedora e
diretora geral do
Colégio Renovação
(São Paulo e
Indaiatuba), além de
autora de dois livros.
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O

A CRISE EDUCACIONAL

Brasil passa por uma forte crise política e econômica, mas pouco se fala da
crise educacional antiga em proporções
alarmantes e sobre as relações entre uma
educação sólida e um país desenvolvido,
com democracia, liberdade e justiça.
Uma educação de qualidade é libertadora e transformadora. Ela ajuda a formar
pessoas informadas, críticas e criativas,
e desta forma, ajuda a criar um país com
condições de diminuir suas injustiças e
desigualdades, e com maior capacidade de
resolver problemas. A educação do povo
está, certamente, na base da construção
de um país.
Para se atingir o patamar de um país
educado, deve-se compreender a educação como um processo contínuo, que vai
desde a creche, passando pelos ensinos
Fundamental, Médio e Superior. É importante não dissociar o ensino da pesquisa e
nem subestimar o papel das universidades
na construção do conhecimento. Só com
políticas de melhoria do sistema educacional é que todos os jovens conseguirão
finalizar o Ensino Médio e terão iguais
condições de acesso ao Ensino Superior
e, assim, de corrigir distorções históricas.

Uma educação
de qualidade é
libertadora e
transformadora
De acordo com os responsáveis pelo
PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), avaliação internacional
que mede o nível educacional de jovens
de 15 anos por meio de provas de Leitura,
Matemática e Ciências, os sistemas de
educação dos melhores países observam
as mesmas práticas. Os investimentos
costumam ser elevados, mas esse fator
não é decisivo: alguns deles têm resultados
excelentes apesar de investirem menos
que outros. Por outro lado, mesmo que a
pobreza tenda a aumentar em três vezes
a probabilidade de notas baixas, há países
em que essa realidade não se concretiza.
São outros os fatores responsáveis pelo

bom desempenho: a preocupação pela
infância, a seleção de bons professores e
o uso criativo de recursos.
O acompanhamento dos primeiros
anos de vida, de 0 a 6 anos, é prioridade nos
países com as melhores avaliações no PISA.
Isso porque essas nações estão convencidas de que os estímulos nessa faixa etária
são fundamentais para a aprendizagem
eficiente nos anos posteriores e essa preocupação é compartilhada pelos pais, escolas e autoridades governamentais. Países
que implementaram políticas públicas de
sucesso nesse sentido avançaram, significativamente, no ranking internacional.
Outra peça-chave de todos os países
bem-sucedidos em aprendizagem é a forma
como recrutam, formam seus professores
e cobram seu desempenho. Só os melhores
podem almejar serem professores.
Com isso, a Viagem Educacional para
Inglaterra e Polônia teve como objetivo
ampliar nossos conhecimentos e olhares
frente a modelos pedagógicos de sucesso
e em contínuo crescimento, para podermos
analisar constantemente nossas práticas
em busca de melhores resultados e crescimento em nossas áreas de atuação. •

Kátia Manzione Passos Damasceno
Patrícia Rodrigues Alves Lage Sampaio
Pedagogas, Diretoras dos Colégios da Fundação Antonio e Helena
Zerrenner, em São Paulo/SP e Sete Lagoas/MG, respectivamente,
atuando nos segmentos de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os
colégios têm como missão promover a educação de seus alunos e,
por meio da construção do conhecimento, das habilidades e valores,
chegar a uma aprendizagem de qualidade e à aquisição das diferentes
competências necessárias ao exercício do trabalho e da cidadania.
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Turismo e Cultura na
19ª VIAGEM EDUCACIONAL
Oswaldo Tavares

A

19ª viagem de estudos ao exterior, promovida
pelo Sieeesp e organizada pelo IES Educação
Internacional, levou-nos à Inglaterra, Polônia e França , de
19 de maio a 6 de junho deste ano. Como em oportunidades
anteriores, o principal objetivo foi o de conhecer os mais
relevantes aspectos da educação desses países e visitar
escolas selecionadas, mas consideramos importante
que o programa inclua paralelamente os aspectos
turístico-culturais das regiões visitadas, como forma de
melhor conhecê-los e de integração natural de nossos
educadores. Este ano, o grupo viajou em duas companhias
aéreas, British Airways e Air France.
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a chegada a Londres fomos recebidos e transferidos
de ônibus para o hotel Millennium Gloucester, em
Kensington, área de prestígio junto ao Centro. Além de
contar com o metrô na esquina, possibilitando acesso a
todos os atrativos dessa majestosa capital, o hotel ficava
bem localizado, a uma caminhada do Museu de Ciências
e de História Natural, do Hyde Park, bem como da mais
chique e famosa loja de departamentos Harrod´s.
Após o tradicional “English breakfast”, o programa incluiu um tour com guia para conhecer ou rever essa Cidade
Monumento, um dos centros mais visitados da Europa.
Inicialmente, em South Kensington, passando pelos locais
já citados e pelo Royal Albert Hall e Palácio de Kensington,
a próxima etapa levou-nos a West End e Westminster, com
destaque para o Palácio de Buckingham e o belíssimo St
James Park; White Hall e seus imponentes edifícios governamentais, onde fica a residência da Primeira Ministra, em
Downing Street n° 10; as Casas do Parlamento e o famoso
Big Ben. A Abadia de Westminster, além do rio Tâmisa e
o Golden Eye, a roda gigante de onde se tem uma super
vista do Centro. Evidentemente, passamos também por
Trafalgar Square, onde fica a National Gallery, o agitado
Piccadily Circus e pelo Hotel Ritz, onde se toma o mais
renomado chá das 5.

O programa incluiu
um tour com guia para
conhecer ou rever essa
Cidade Monumento
A excursão conduziu-nos à City , parte mais antiga da
cidade, que foi parcialmente destruída pelo grande incêndio de 1666, considerada o verdadeiro centro de Londres,
com prefeito próprio e, junto com Frankfurt, o coração
financeiro da Europa. Passamos pela London Tower e pela
Tower Bridge para chegar à Torre de Londres. Finalmente,
paramos na Catedral de Saint Paul´s, reconstruída após
o incêndio pelo renomado arquiteto Christopher Wren.
Há milhões de coisas a fazer ou ver em Londres e ninguém quis voltar ao hotel, onde terminava o tour, preferindo curtir as opções de shopping na belíssima Regent
Street, ou em Oxford Street, paraíso de compras, onde se
situam dezenas de importantes lojas de departamento.
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Grande Londres e Interior
A visita às escolas permitiu-nos conhecer alguns interessantes aspectos da Área Metropolitana e de outras regiões
do país. No 1° dia , fomos visitar o subúrbio de Bromley, onde
fica a Hayes School, antigo vilarejo do Condado de Kent e
hoje parte da Grande Londres.
No 2° dia, viajamos a Leicestershire, a 2 horas e meia da
capital, para conhecer a Dixie Grammar, fundada em 1320,
um dos estabelecimentos educacionais mais antigos do
país, e que passou de avaliação medíocre para o ranking
das escolas de excelência. Foi uma oportunidade única de
associar educação e história, pois foi em Bosworth, local
da escola , em que foi travada em 1485 a última batalha da
Guerra das Rosas , entre as Casas de Lancaster e York, e onde
foi morto o Rei Ricardo III. O corpo dele só foi achado em
2015 , soterrado sob o estacionamento central. Hoje há um
Memorial dedicado a esses acontecimentos.
Tanto em Hayes como em Bosworth, o grupo pode
admirar as características do “countryside”, o cuidado com
o verde, desde a concha de retalhos constituída pelas plantações agrícolas e parques locais às tradicionais residências
rurais e casas da nobreza que formam a bela arquitetura
do interior inglês. Com a urbanização das últimas décadas,
houve algumas importantes mudanças na economia regional, que não alteraram significativamente o ambiente
tradicional, e essa mistura de vilarejos com centros urbanos
constituem um conjunto muito agradável de se conhecer.
Um dos pontos altos dessas visitas fora de Londres,
porém de curta duração, foi a ida a Cambridge para conhecer
a famosa Universidade, uma das Top 5 do mundo. Fundada
no século XIII, é constituída por 31 faculdades. A cidade é uma
das mais belas do país e gira em torno da vida acadêmica.
Cortada pelo Rio Cam, que margeia os Backs dos colleges,
pudemos admirar o King´s e sua famosa capela medieval;
o Trinity College. Fundado por Henrique VIII, a maior das
faculdades e onde estudou Isaac Newton; a Ponte dos Suspiros e o charmoso centro. O dia estava radiante e ficamos
frustrados de não termos tido tempo de passear pelo Rio
Cam com as chalaças, um dos grandes atrativos para os uni-
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versitários e turistas. Aliás, importa destacar que, durante
o seminário na Universidade e no tour a pé de Cambridge,
fomos acompanhados pela simpática diretoria da associação
de estudantes brasileiros local.
Hoje, Londres oferece excelentes restaurantes de todos
os tipos, e a antiga fama de comida não saborosa (célebre
pelos pies e fish and chips) está totalmente superada. Evidentemente, não poderíamos deixar em segundo plano os
divertidos Pubs, que constituem sempre parada obrigatória,
bem como os museus, com destaque para a National Gallery e o British Museum, além dos excelentes e imperdíveis
musicais, que complementaram o interesse do grupo. O
aproveitamento foi total!

POLÔNIA

F

oi um dos pontos altos e surpreendentes da viagem.
Até recentemente, o país não fazia parte dos principais
roteiros turísticos europeus, e ficava fora dos roteiros de viagem dos brasileiros. No entanto, por seus valores históricos

CRACÓVIA
A antiga capital medieval do país, ao
sul e às margens do Rio Vístula, ainda é
considerada a cidade dos reis poloneses,
desde 1978 Patrimônio da Humanidade pela
Unesco e Capital Europeia da Cultura em
2000. É o centro mais visitado, por ser uma
das localidades mais belas do Continente.
Nosso hotel foi o Best Western, a minutos
da região central. Trata-se de um destino
cultural e acadêmico por excelência, constituída no século VII e capital entre os anos
de 1320 e 1596. Não foi destruída durante
a Segunda Guerra, como outras cidades
polonesas, por ser sede da Gestapo e, portanto, seus monumentos são autênticos. É

e culturais, pela hospitalidade de seu povo, pela qualidade
da educação, e por oferecer preços mais em conta, cativou
nossos educadores, que aproveitaram cada minuto de sua
estada na Polônia.

também valorizada por ser a casa de João
Paulo II, bispo e arcebispo local por 20 anos.
Nosso tour iniciou por Kazimierz,
berço da cultura judaica no país, com
destaque para as sinagogas, as ruelas e
casas típicas, o cemitério judaico e praças
de alimentação e de comércio. Tornou-se
conhecida no filme “A Lista de Schindler”,
de Spielberg.
O cartão postal de Cracóvia é a Colina
de Wavel, que domina a cidade. Destacamse a Catedral, onde ficam os restos mortais
de 35 monarcas e de São Stanislau, seu
patrono; o Castelo, cujo interior foi visitado
pelo grupo, que conheceu os salões de
recepção e do trono, os sóbrios aparta-

mentos, que denotaram o estilo de vida
da nobreza polonesa. Do alto, tem-se vista
deslumbrante da Cidade Velha.
O ponto de maior relevância é a Cidade
Velha, o coração de Cracóvia por sua
animação. Nosso grupo ficou fascinado
pela Praça do Mercado, a maior praça
medieval da Europa, rodeada de prédios
históricos, com destaque para Sukiennice, Cloth Hall, cuja torre domina a parte
central; a magnífica Basílica de Santa Maria, em estilo gótico, com seu belíssimo
interior, imponente nave e dezenas de
ricas capelas. Do alto da torre, os turistas
aguardam a trombeta do soldado, que
toca de hora em hora. A Praça possui um
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Tudo esculpido com sal por operários
da mina, que constituiu por séculos uma
das riquezas do país. Foi um passeio inesquecível.
Como o pique do grupo era notável,
alguns educadores acharam tempo para
madrugar e visitar Auschwitz, a 40 quilômetros de Cracóvia, o maior campo de
concentração nazista, onde foram executados mais de um milhão de judeus. Hoje, o
campo é mostrado como forma de jamais
esquecermos as atrocidades cometidas,
havendo um Museu e o Memorial.
Para a ida a Varsóvia, a melhor opção foi
o trem rápido, muito confortável, que faz
o percurso de 300 quilômetros em pouco
mais de 2 horas, em vez de 5 pela rodovia.

mercado e muitas barracas, onde são
oferecidos basicamente souvenirs, e em
volta há inúmeros restaurantes a preços
mais em conta do que nos demais países
que visitamos. Nosso grupo encantou-se
com o comércio da Rua Florianska.
Não poderíamos deixar de visitar
as Minas de Sal de Wieliczka, a 15 km de
Cracóvia, uma famosa atração mundial,
com seus 300 quilômetros de galerias e profundidades de até 365 metros, contendo
impressionantes esculturas, apresentando
aspectos típicos de trabalhadores e da vida
polonesa, com destaque para a imponente
catedral interna e magníficas luminárias.
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VARSÓVIA
Situada à margem do Rio Vístula possui
1,8 milhão de habitantes e é a maior cidade
do país. Tornou-se capital em 1596, substituindo Cracóvia, o que provoca ciúmes e
uma certa rivalidade até hoje. Nosso hotel
foi o Radisson Blu, 5 estrelas, localizado
próximo ao centro velho, á estação central e ao Zlote Tarazy, o mais tradicional
shopping, com seu “sui generis” teto de
vidro ondulado.
A visita das cidades polonesas está
muito vinculada às memórias assombrosas
da II Guerra Mundial. De fato, ao contrário
de Cracóvia, Varsóvia foi completamente
destruída em 1944, durante o conflito e
como retaliação dos alemães. A visão da
cidade, antes e pós guerra, pode ser observada nas imagens dos totens, junto à

Praça do Mercado, servindo de memória
aos horrores sofridos pela população que
foi dizimada em 90%.
Assim, nosso tour da capital se inicia
pela visita ao que sobrou do Gueto. Há
poucas lembranças dos 18 quilômetros de
muros que o rodeavam e as casas foram
totalmente destruídas. Os habitantes do
gueto foram considerados heróis, tendo
havido várias sublevações contra os nazistas que resultaram em punições e mortes.
Hoje, permanece a sinagoga de Nozyk,
preservada por constituir local de referência aos bombardeios, ruelas sombrias e
poucas casas modestas, além da Umschlag
Platz local de onde os judeus partiam para

trado por autoridades em nos receber,
traduzido pela abertura do seminário realizada pela ministra de Educação, pelas
homenagens oferecidas pela Prefeitura,
Departamento de Educação da Cidade
e pelos educadores durante almoço no
Liceu Ruy Barbosa e, notadamente, pela
seriedade e qualidade em relação à educação e gestão escolar, além de termos
tido o fundamental apoio de bons intérpretes e guias que nos passaram seus
importantes conhecimentos.
Para celebrar o êxito da missão, o grupo
provou a cozinha típica, com destaque
para carne de caça, peixes, pierogi(pastel),
placki (bolinhos de batata) e outros, no
divertido restaurante Podwale, na Cidade
Velha, e o jantar de despedida realizou-se
no Bistrô, na Praça do Mercado, e foi uma
festividade particular, pois nossos educadores lotaram o local.

os campos de concentração. Como homenagem, foram erguidos monumentos
importantes, como o Monumento dos
Insurgentes e o Museu de História Judaica,
com arquitetura moderna, cuja fachada em
formato de ondas, representa a travessia
do Egito.
Varsóvia tem características distintas,
um centro moderno, uma cidade antiga
e algumas reminiscências da ocupação
soviética, como o controvertido Palácio da
Cultura e das Ciências. Como em Cracóvia,
a Cidade Velha é o ponto alto de Varsóvia,
concentrando a maior parte das edificações
de interesse. No entanto, esse conjunto arquitetônico foi reconstruído após a II Guerra, idêntico ao que era originalmente. Por
essa razão e pelo valor histórico, a Unesco
a considerou Patrimônio da Humanidade,
mesmo sendo de época moderna.
O Caminho Real é o percurso que deve
ser feito para conhecer essa incrível cidade
e reúne os 3 palácios reais: o Palácio de
Wilanow, junto ao Lazienki Park, seguindo
pela famosa rua Nowy Swiat, até o Palácio
Presidencial e o Castelo Real, ambos na rua
Przedmiescie, entrada da Cidade Velha. No
caminho, o grupo pode ver a Igreja da Santa
Cruz, que guarda o coração de Chopin; a
Praça do Castelo, onde se destaca a Coluna
de São Gismundo, responsável por tornar
Varsóvia a capital do país; pela Estátua de
Nicolau Copérnico.

Market Place é o local principal, com
belas edificações. No meio da praça há
a escultura da sereia Sawa, símbolo da
cidade, cuja lenda diz que foi resgatada
melo marinheiro Sawa, tendo originado o
nome Warsawa, além de restaurantes, lojas de souvenirs. É o mais divertido ponto
de animação, pois ali são organizados
sempre shows, músicais e exibições. A
Cidade Velha é caracterizada por ruelas,
museus, fortificações (resto das antigas
muralhas: Barbakas), igrejas dentre elas
a Catedral de São João Batista e de Santa
Ana (a Polônia é o maior país católico da
Europa).
Varsóvia respira música... no Caminho
Real e outros pontos ouve-se constantemente na rua música clássica, em homenagens especiais a Chopin. Sua famosa
estátua fica no belíssimo Parque Lazienki,
e o grupo assistiu a um concerto de Chopin,
em exibição exclusiva, no Palácio Lazienki.
O parque, seus lagos, monumentos, palacetes que o rodeiam é imperdível e ponto
alto de visitação. A gastronomia é de ótimo
padrão, com bons bares e restaurantes,
destacando-se a ótima cerveja.
Nossa delegação curtiu muito a Polônia: pela beleza ímpar de Cracóvia, pelo
charme de Varsóvia, reunindo as vantagens de uma capital contemporânea
e os marcos de uma rica história; pela
hospitalidade, pelo interesse demonsAgosto
Agosto––2017
2017•• Escola
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e dos châteaux. De ônibus e com guia,
atravessando uma região com vastos
campos verdes de produção de uva, percorremos os 40 quilômetros que separam
Bordeaux do village medieval de Saint
Emilion, Patrimônio Universal da Unesco,
desde 1999 (a 1ª região vinícola do mundo
com essa distinção).
Desde II a.C. os romanos já plantavam
uva no local. O frade Emilion estabeleceuse no século 8° numa gruta local e, em
decorrência de sua ajuda aos pobres e
freepik.com

BORDEAUX
Chegando a Bordeaux, fomos surpreendidos pela beleza e animação da
cidade. De fato, nossas atenções estavam
concentradas no circuito do vinho, e nos
vimos envolvidos por um centro que
oferece muito mais, ou seja, um local vibrante, importante centro universitário e
de comércio, cuja arquitetura lembra um
pouco Paris, tanto é que é chamada de
“Petit Paris” e “ Pérola da Aquitânia”. O
Grande Teatro, inclusive, lembra muito a
Ópera da capital. Nosso hotel foi o Mercure Gare Saint Jean.
A Place de la Bourse, junto ao cais,
com seu imenso pátio, belíssimos edifícios e espelho d´água é de tirar o fôlego
e muitas fotos. Trata-se do ponto central
para se descobrir a Vieille Ville a pé, pois
os carros não entram no centro histórico.
O agito concentra-se entre a Praça, a rua
Sainte Catherine (considerada a mais longa
rua comercial da França), seus milhares
de bares e restaurantes, fervilhando de
jovens estudantes e de turistas, criando
um clima contagiante. Como alternativa
de deslocamento, há os “trams” ou modernos bondes elétricos.
Banhada pelo Rio Garonne, pudemos
verificar a atenção com o verde, pois
sua margem é um verdadeiro parque.
Destaque também para o Pont de Pierre,
que interliga o centro à outra margem do
rio; ao maravilhoso Grand Théâtre; à Praça

nossa surpresa quando soou um alarme, indicando mala
suspeita largada no corredor, e fomos confinados durante
uma hora numa lanchonete, bebendo vinho nacional até
que a situação fosse esclarecida. Aparentemente, essas
suspeitas são quase diárias e transmitem o estado de
espírito que reina em algumas capitais da Europa, com
medo de terrorismo. Uma pena!

freepik.com

ossa delegação à França não foi tão numerosa como
de costume, mas foi muito animada e participativa.
Conhecer a região vinícola mais famosa do mundo e rever
Paris foi uma experiência única que finalizou nossa missão
com chave de ouro.
Ao chegarmos ao Charles De Gaule, dirigimo-nos à
estação ferroviária, dentro do aeroporto, com a finalidade de embarcar no TGV para Bordeaux. Qual não foi

do Parlamento; à belíssima Esplanade des
Quiconces, considerada um dos maiores
parques urbanos da Europa e seu imponente monumento aos Girondins; a Porte
du Palais, construida em 1495 para ser a
entrada da cidade murada; a Igreja de St
Pierre e a Catedral de Saint André, dentre
outros atrativos.
SAINT EMILION E A CAPITAL MUNDIAL
DO VINHO
Visitar Bordeaux por si só ficaria incompleto sem incluir o tour das vinícolas

freepik.com
freepik.com

freepik.com
freepik.com

milagres, deu o nome ao vilarejo. Na sequência, os frades agostinianos iniciaram
a produção de vinho em maior escala,
beneficiados por um ideal e rico solo de
calcário e calcário argiloso. Saint Emilion
é um vilarejo charmoso, banhado pelo Rio
Dordonne, com vielas íngremes de pedra,
construções românicas e góticas, e restos
das muralhas medievais que o circundavam. Além da produção e adegas, possui
excelentes restaurantes, atrações como
a Igreja Monolítica (a mais importante da
Europa, talhada numa só rocha); a Praça
do Rei; a Torre do Relógio, de onde se
tem uma vista maravilhosa do centro e
arredores.
Ponto alto foi a visita ao Château
Soutard, um dos mais famosos e belos
castelos, situado numa área de 12 hectares
e produzindo vinhos Merlot e Cabernet,
considerados Grands Crus Classés. Constitui uma das 4.000 propriedades vinícolas
da região. A visita às caves para degustação foi antecedida de explicações sobre a
qualidade do vinho, o terroir, a época da
vinificação e extração, a élevage, enfim, a

gestão para assemblagem e produção final
do melhor tinto do mundo.
Antes de retornar com o TGV a Paris,
fizemos um cruzeiro de degustação no
Rio Garonne, a partir do cais de Bordeaux,
com novas explicações de produtor local,
e tivemos a chance de adquirir o conteúdo
necessário para tornar a viagem de trem
mais alegre.
PARIS
Parte final do pós-tour, é sempre divertido e maravilhoso passar 3 dias em Paris,
vendo e revendo esta capital, por muitos
considerada a mais bela do mundo. Após
a chegada na estação, fomos transferidos
ao Hotel Millennium Opéra, ao lado dos
Grands Magasins e de fácil acesso a todos
os atrativos de Paris.
O programa previu um breve tour que
nos levou à Opéra, Madeleine, à sofisticada
Rue Saint Honoré, Concorde, Champs Elysées, Arco do Triunfo, Ponte Alexandre III
e Inválidos. Na sequência, passamos pela
Torre Eiffel, Saint Germain, a beira do Sena
e Notre Dame, onde pisamos forte sobre o
marco destinado a retornarmos em breve
à cidade.
Como a maioria dos educadores já
conhecia Paris, houve uma breve dispersão
para shopping, museus ou locais de interesses específicos. Como já conheciam a
produção de vinho, um grupo decidiu
passar o dia em Reims e visitar as adegas
de produção do champagne. Lição degustativa completa...
Os participantes estavam muito unidos e foi decidido realizar dois jantares de
despedida. O 1° em Montmartre, visitando
Sacré Coeur e a Place de Tertre, e jantando
numa brasserie típica, La Grande Franquette. A despedida final foi no restaurante
Au Petit Riche, próximo ao hotel e famoso
desde a Belle Époque.
Em síntese, a viagem de 19 dias foi
de valioso proveito. Parece longa, mas o
tempo passou a jato e deixou saudades
do grupo, da alegre e renovada amizade,

do conhecimento educacional adquirido,
e das oportunidades únicas que foram
curtidas nos aspectos culturais e turísticos.
Os participantes foram prestativos, interessados, motivados, e nenhum problema
ocorreu que prejudicasse a programação.
Fomos também ajudados pela época do
ano, pois o céu esteve sempre azul e o clima
excelente. Estas viagens educativas com
colegas e amigos de escolas constituem
ótima reciclagem e geram importante troca
de experiências. •

JAPÃO

Uma avaliação preliminar entre
tradicionais participantes apontou o
Japão como próximo destino para a
20ª viagem educacional do Sieeesp.
Estamos realizando os primeiros
contatos oficiais para viabilizar um
eventual programa. Reservem as datas
de 10 a 26 de maio de 2018.
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AGENDA de obrigações • setembrO DE 2017 •
• 06/09/2017	SALÁRIOS - ref. 08/2017
		
E-Social (Doméstica) - ref. 08/2017
		
FGTS - ref. 08/2017
		
CAGED - ref. 08/2017		
• 09/09/2017
ISS (Capital) - ref. 08/2017
• 11/09/2017
EFD – Contribuições - ref. 07/2017

• 20/09/2017
		
		
• 21/09/2017
		
• 29/09/2017
		

INSS (Empresa) - ref. 08/2017
PIS – Folha de Pagamentos - ref. 08/2017
SIMPLES NACIONAL - ref. 08/2017
COFINS – Faturamento - ref. 08/2017
PIS – Faturamento - ref. 08/2017
IRPJ – (Mensal) - ref. 08/2017
CSLL – (Mensal) - ref. 08/2017

Dados fornecidos pela HELP – Administração e Contabilidade • helpescola@helpescola.com.br • (11) 3399-5546 / 3399-4385
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