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Educadores de 10 municípios do Piauí estiveram
reunidos em Teresina para o
curso de formação do Projetão, desenvolvido pela organização não-governamental,
Instituto de Qualidade no
Ensino (IQE). Os estudos
centraram-se no Caderno
Conceito e Ação 6, de Língua Portuguesa e Matemática, com abordagem de aspectos teóricos, da didática
e de elaboração de sequências didáticas a serem desenvolvidas com os professores, em seus municípios.
Na formação do Projetão
estavam presentes 21 formadores e sete coordenadores de programa, dos municípios de Água Branca, Buriti dos Lopes, Cocal, Jardim do Mulato, Juazeiro do
Piauí, Morro Cabeça no
Tempo, Pio IX, São João do
Arraial e Uruçuí. Três professores representaram a cidade de Corrente, Sul do
Piauí, que, apesar do município não participar mais do
programa, continuam frequentando os encontros pela importância que essa formação tem em suas vidas
profissionais.
De acordo com a supervisora pedagógica do IQE,

Maria Helena Braga, o encontro tem como meta compartilhar resultados e dificuldades, além de fomentar
a vontade e o interesse dos
professores pela melhoria da
qualidade da educação.
!Discutimos com os professores de uma intervenção
pedagógica de qualidade,
que só se configura quando
há pleno conhecimento dos
processos de aprendizagem
de cada aluno e das características específicas das áreas de ensino", explicou.
Os métodos do IQE consistem em reforçar a competência e a autonomia da escola na implementação e acompanhamento da qualidade da aprendizagem e na
relação professor/aluno através de novas metodologias de ensino.
Além disso, as ações do
Instituto estão ligadas a matérias básicas do programa
escolar, os profissionais são
incentivados a lançar novas
propostas de ensino que ofereçam autonomia para o estudante buscar novos conhecimentos. O trabalho está ligado principalmente à
melhoria da educação das
séries iniciais do Ensino
Fundamental.

