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Mais escolas estaduais em tempo
integral
Sr. Presidente, nobres Vereadores, telespectadores da
Tv Câmara São Paulo. Boa tarde.

O Estado de São Paulo passa a contar, já a partir deste
ano letivo, com mais 113 unidades educacionais com aula em
tempo integral.

Foi o que anunciou ontem (3/2), o governador Geraldo
Alckmin, na Escola Estadual Professor Milton da Silva
Rodrigues, na Freguesia do Ó. Uma das escolas do
Programa em um bairro que entes não contava com essa
opção.

Essa expansão do programa Escola de Tempo Integral
significa que mais de 55 mil estudantes terão acesso a ensino
de ponta e em tempo integral. São, hoje, 182 escolas
trabalhando neste novo modelo.

E vamos ampliar mais: até 2015, vamos mais que dobrar
esse número.

Essas escolas não deixam a desejar quando
comparadas às escolas particulares. Ali, o estudante terá
acesso a toda tecnologia educacional de ponta e professores
bem formados e remunerados.

Todas as unidades contam com lousa digital, laboratório,
120 laptops para três áreas, com aulas programadas, todo
apoio pedagógico e tecnologia.

Como bem lembrou o Secretário Estadual da Educação,
Herman Voorwald, as escolas que funcionam no Novo
Modelo de Tempo Integral trabalham com:
- currículo unificado,
- matriz flexível e diversificada e
- ambiente alinhado com a realidade do jovem.

Estas unidades oferecem disciplinas eletivas, estrutura
com laboratórios e contam com professores de dedicação
exclusiva, que recebem gratificação de 75% sobre o saláriobase.

Tudo isso para assegurar uma formação escolar pública
e gratuita de qualidade. Essas escolas já são referência e
vamos ampliar ainda este serviço na rede estadual.

O programa garante as melhores condições de
conclusão da educação básica, com ganhos de rendimento e
desempenho escolar. Um dos focos é a formação integral do
aluno, sempre alinhada ao projeto de vida que ele desenvolve
enquanto estuda, com incentivo de professores e diretores.

Vale destacar, ainda, nobres colegas, uma outra ação
pioneira do governo estadual:

- Neste ano, por meio de uma parceria com o Sebrae, o
Governo capacitará 150 professores do Ensino Médio que
atuam nestas escolas para lecionar aulas eletivas de
empreendedorismo.

Com isso, vamos buscar despertar nos alunos o
interesse pelo mundo dos negócios, da livre iniciativa e da
inovação. Afinal, essas são as molas propulsoras de nossa
economia.

Enfim, o Programa Escola de Tempo Integral é um
sucesso. Por isso vamos chegar a 2015 com 300 escolas
dentro do novo modelo, atendendo alunos do Ensino
Fundamental II (6º ao 9º anos) e também do Ensino Médio.
As 91 Diretorias de Ensino do Estado já começaram a
cadastrar as unidades escolares que desejam participar. Os
gestores têm até o dia 30 de março para fazer este cadastro.

Depois disso, vamos para uma segunda etapa de
análise, onde comunidade, professores, alunos e funcionários
são consultados – por meio do Conselho Escolar.

Vamos buscar disceminar mais conhecimento. Fato é
que o período integral permite um processo reflexivo por
parte dos alunos. Em um meio período só há tempo para o
professor dar a matéria. Ao invés de uma via de mão única,
onde o conhecimento flui do professor para o aluno, no
período integral há mais espaço para troca, para interlocução
de qualidade, para que o aluno organize seu tempo e dedique
parte dele à reflexão, ao estudo, à pesquisa, ainda dentro do
espaço escolar.

Tudo isso é apropriação do processo de aprendizagem,
colocando o aluno como autor, desenvolvendo a autônima
intelectual.

É nisso que o PSDB acredita e é nisso que investimos
os recursos públicos.

Obrigado.

