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Escolas Municipais de Mairiporã elevaram
seu Ideb em 2015
Aproximadamente 94,4% das
escolas da rede municipal de
ensino elevaram seu desempenho
do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – Ideb, em 2015.
Em 2013, a elevação do índice foi
de 31,3%. Das 18 escolas que
participaram da avaliação externa
- Prova Brasil, 17 unidades
melhoraram seu desempenho, oito
das quais superaram a projeção
estabelecida pelo Ministério da
Educação.
Para a Rede Municipal de
Ensino o acesso, a permanência
com sucesso e o atendimento às
necessidades dos alunos, no que
diz respeito à aprendizagem,
ocorre a partir de uma Proposta
Educacional com um currículo
bem elaborado.
Existe a preocupação da
Secretaria Municipal da Educação,
Esportes e Cultura em relação à
formação continuada do professor,
principalmente no que diz respeito
à metodologia do ensino e
currículo.
Para
tanto,
periodicamente são ofertadas
palestras, oficinas e cursos de
formação aos educadores;
continuidade aos projetos Ler e
Escrever, Caminhos Sonoros (em
parceria com a Empresa Holcim
Brasil
S.A.),
Informática
Educacional “Mãozinhas em
Ação”, Elektro nas Escolas,
Projeto Escola Arteris (em
parceria com a Auto Pista Fernão
Dias) e Música na Escola. A partir

de 2.014, a Secretaria implantou
os projetos: Horta nas Escolas
(em parceria com a Secretaria do
Meio Ambiente), Geloteca
(empréstimo
de
livros),
Inteligência Emocional, Inglês nas
Escolas e os Programas Mais
Educação e Vivendo Melhor as
Férias,
visando
um
desenvolvimento integral do
aluno.
As escolas que ofertam o
ensino fundamental contam com
professores habilitados para as
aulas de Educação Física e

monitores para aulas de
Informática, a implantação
gradativa do Programa Mais
Educação, no contraturno escolar,
com atividades de apoio
pedagógico, música, arte e
esporte, para auxiliar no
desenvolvimento do aluno em suas
potencialidades.
O Ideb permite traçar metas de
qualidade para o sistema de ensino,
demonstrando a necessidade do
Poder Público Municipal continuar
investindo
em
Formação
Continuada nos profissionais da

Educação, a fim de garantir melhor
desempenho a todos os alunos e
professores. *IDEB é o Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica, criado em 2007, pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), formulado para
medir
a
qualidade
do
aprendizado
nacional
e
estabelecer metas para a
melhoria do ensino. Para
acessar o Ideb de todas as
escolas acesse ideb.inep.gov.br/
resultados

2

Mairiporã, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2016

Mairiporã, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2016

3

Obras do Novo Hospital chegam à fase final

As obras de construção do novo Hospital Municipal Anjo
Gabriel, seguem em ritmo acelerado e estão em fase de
acabamento interno e externo, além das instalações elétricas
e hidráulicas.
O futuro hospital, que terá 2.332,73 m² de área construída,
vai contar com 65 leitos, dos quais 56 serão dedicados a
enfermagem, um isolamento, oito leitos de isolamento semiintensivo, além de Sala para Ultrassom, Raio X, quatro Salas
Cirúrgicas, Sala de Recuperação, Sala de Inalação, Sala de
Curativos, consultórios médicos, laboratórios e
administração.
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