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SEMANA PEDAGÓGICA:

A ESCOLA SEM MÁSCARA

“Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, eu amo as
gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo,
que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade”.

Paulo Freire

Professores e Professoras! Funcionários e funcionárias da educação. Juntos, mais uma vez, para 
exercitar a compreensão da totalidade da leitura da realidade do mundo e suas múltiplas relações, 
descobrindo e redescobrindo necessidades, aspirações, intenções, novas ideias e, principalmente, o 
significado do ato educativo no contexto atual. Uma rede de conceitos numa grande roda que articula 
diferentes olhares sobre o conhecimento nas diferentes áreas do ensino, na construção de saberes e 
crenças produzidas com a intencionalidade de que propiciemos o ato de se ler o mundo minuciosa e 
criticamente, porque isso é o que torna possível transformá-lo. Na 1ª Semana Pedagógica em que nos 
vimos, buscamos ações, sentimos o momento e nos propusemos a juntos crescer, retomar e reacender 
os destinos da educação no Paraná. 

Dessa forma, nesta 2ª semana, retornamos para mostrar que organizamos e consideramos todas 
as informações indicadas e apresentadas, naquele momento, por todos vocês. Entre tantas, se destacam: 
a segurança no entorno das nossas escolas; o Ensino Fundamental de 9 anos e o Projeto Político-
Pedagógico. 

Seguimos com nossas ações de Governo e observamos que planejar e ensinar não são atos 
imutáveis, ao contrário, através deles é possível abrirmos espaços para novas propostas do aprendizado. 
O planejamento, que nos comprometemos a tornar um hábito, é a nascente do ensino, e aí está a 
possibilidade de melhorias, de correções daquilo que não está bom, daquilo que leva às inovações, às 
novas ideias, aos métodos e às estratégias para um ensino eficaz e uma aprendizagem de qualidade. 

Observemos que onde existem possibilidades e oportunidades de confrontos e de trocas de 
experiências há muito mais contribuição aos processos de avaliação, não só no que compete ao ensino, 
mas também para as instituições como um todo. Assim, é que a avaliação tem contribuído, tornando 
claro e real tudo o que precisa ser alterado de forma positiva. 

Colegas! Uma escola que aprende é aquela que justifica uma proposta consciente em todos os 
níveis e que faz com que percebamos que a aprendizagem é contínua a partir do instante em que busca e 
objetiva o desenvolvimento de pessoas, de alunos, da comunidade escolar como um todo. É importante 
refletir sempre e a qualquer tempo sobre as questões do aprender, do saber e do ensinar, focando, a 
todo instante, quais os caminhos que trilharemos para o sucesso do nosso “ensinar” juntamente com 
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o “aprender” dos nossos alunos. 
Focar na aprendizagem não é dissociá-la da avaliação, e temos experiência no que lhe compete 

justamente quando vemos o progresso das avaliações externas, tais como a Prova Brasil e o Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica), pois estas oferecem resultados importantes não apenas para 
as escolas, mas também para os municípios, dando suporte para a realização de mudanças, conforme 
a necessidade de cada instituição aonde tudo vai de acordo com o desempenho dos alunos durante 
essas provas. São subsídios utilizados para melhorar a qualidade de ensino em nosso estado e em nosso 
país, fazendo com que o aproveitamento dos alunos seja maior e, assim, se configure num apoio 
imprescindível para as instituições e para os alunos. Não esquecendo da avaliação interna, que faz parte 
de um sistema que procura subsidiar a prática do cotidiano dos professores. É no decorrer desse tempo 
que vamos, aos poucos, nos fortalecendo e encontrando formas determinantes que agem diretamente 
na consolidação das políticas públicas do Estado do Paraná.

Não podemos esquecer de que qualquer tarefa de desenvolvimento obriga a que se use a 
linguagem. Na maior parte das vezes, obviamente, usa-se a linguagem oral, porém a linguagem escrita 
é sem dúvida aquela que apresenta, no contexto escolar, uma complexidade maior. Educação é vida e 
nesta não há mais espaços para divagações. Longe vão os tempos em que os alunos repetiam que “O 
Ivo viu a uva” sem qualquer questionamento. Hoje, querem saber que tipo de uva, qual o seu valor e 
muitos questionam o porquê de nunca encontrá-la em sua mesa. Neste sentido, teremos também nesta 
2ª Semana Pedagógica a abordagem desse tema.

Educação é vida! Toda concepção de ensino revela uma visão de mundo. Toda proposta de ensino 
está pautada em uma concepção. Todos aqueles que optaram pela educação estão determinando uma 
nova postura frente ao processo ensino e aprendizagem. É preciso que cada um conheça seu espaço, seu 
horizonte sem limites, pois na busca do saber não há espaço para limites. Participe do Projeto Político-
Pedagógico do estabelecimento em que atua! Conheça as concepções que norteiam as propostas e 
principalmente a postura de cada um enquanto educador. Esqueçamos os velhos paradigmas da 
individualidade, da solidão, da autossuficiência e da capacidade. Não há mais lugar para o isolamento 
nas questões do aprender e no ato de difundir conhecimentos. Precisamos ser por inteiro para que 
possamos alcançar bons resultados, para aprender a saber e para compreender o ensinar.

A vida é um enorme campo de experiências, observamos diariamente as lutas e constatamos 
vencedores e derrotados. Apesar de tudo, vibramos entusiasticamente com as oportunidades e, a partir 
daí, semeamos e colhemos novos destinos. Nós sabemos o tamanho da nossa força de vontade.

Aproveitem a oportunidade e sejam felizes!

MEROUJY GIACOMASSI CAVET
SUPERINTENDENTE DA EDUCAÇÃO
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