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SARAU LITERÁRIO

1. No Farroupilha,
projeto integra toda a
comunidade escolar

2. Assunção aposta na
formação docente

3. Sarau do São Judas
envolve apresentações
de professores e alunos

Boas práticas em ação
M

ais que incentivar ou exibir o
trabalho desenvolvido, proje-
tos pedagógicos premiados fa-
cilitam a aprendizagem, am-

pliam conhecimentos e, muitas vezes, tor-
nam-se referências e são aproveitados
por outras comunidades escolares. No en-
sino, os Prêmios Sinepe/RS, que anual-
mente destacam propostas educacionais
diferenciadas na rede privada, têm sido
exemplo de disputa com muitos vencedo-
res. No final de 2018, algumas ações vito-
riosas permitem contar essa história.

FOCO NA APRENDIZAGEM

Não é só no final do ano que a repetên-
cia preocupa educadores. Assim, com fo-
co no sucesso escolar, o Colégio Marista
Assunção, em Porto Alegre, aposta na for-
mação docente para garantir maior pro-
moção de alunos dos ensinos Fundamen-
tal e Médio. Anualmente, realiza o Semi-
nário de Boas Práticas. Entre 2012 e
2017, a iniciativa reduziu em 85% a taxa
de reprovação do Colégio, inspirando ou-
tras escolas. E, no final de 2018, este tra-
balho conquistou o troféu Bronze, no 9°

Prêmio de Inovação em Educação do Sin-
dicato dos Estabelecimentos de Ensino
Privado do Rio Grande do Sul (Sine-
pe/RS), na categoria Gestão Pedagógica.

A ideia surgiu em 2012, buscando maior
sucesso diante de problemas, como alta
taxa de reprovação, baixa fidelização de
alunos, indisciplina e pouca centralidade
nos estudos. Então, através de ações de
compartilhamento do conhecimento – com
palestras, vídeos e atividades interdiscipli-
nares de temas mais livres a todos os do-
centes –, em 2014, o projeto tomou forma e
procurou desenvolver expertises na equipe
escolar. A partir de 2016, ganhou formato
científico, com produção de artigos de pro-
fessores demonstrando objetivos, ações e
desafios a seguir. Os trabalhos passaram
a ser apresentados sempre em dezembro.
E, em 2017, o Seminário se tornou a revis-
ta “Tecendo Educação”, obtendo notorie-
dade na esfera escolar, com possibilidade
de ser replicado por outras instituições
da rede Marista; e seguindo, em 2019.

Esse processo permitiu resultados sa-
tisfatórios em melhor funcionamento do
colégio, que identificou pontos que ainda
podem avançar, além de engajar todo o

corpo docente na busca por melhorias pa-
ra a instituição. Diego Lamb, coordena-
dor pedagógico dos Anos Finais e do En-
sino Médio do Marista Assunção, explica
que o projeto surgiu de maneira singela,
nos momentos de formação pedagógica,
ao final dos anos letivos, mas, hoje, alcan-
ça resultados significativos. “Foram cria-
das diferentes estratégias para implemen-
tar, em sala de aula, o aprendizado adqui-
rido pelos professores.” Dentre essas es-
tratégias estão ações que instigavam e
motivavam os alunos a aprenderem cada
vez mais. Além disso, diz que as famílias
percebem que o empenho em formação
continuada, reduzindo as transferências,
de 14,88% (em 2012) para 12,38% (2017).

TODOS SOMOS EDUCADORES

No Colégio Farroupilha, na Capital, a
tarefa de educar alunos passou a ser de
toda a escola. “Antes do programa ‘Somos
Todos Educadores’ existia uma espécie
de separação, entre professores e demais
funcionários, causando desconforto entre
colegas de trabalho”, conta a gerente de
Comunicação, Relacionamento e Serviços,
Sabrina Onzi. Ao engajar serventes, moni-
tores, seguranças e outros integrantes da
comunidade escolar no objetivo final da
instituição – que é formar cidadãos pre-
parados para o futuro –, o colégio con-
quistou o troféu Bronze no 16° Prêmio de
Gestão de Comunicação do Sinepe/RS.

A partir do programa, que uniu os de-
partamentos de Comunicação, Recursos
Humanos, Administrativo e Pedagógico,
todos os colaboradores foram convidados
a participar de atividades que, antes,
eram restritas aos professores, como as
palestras do projeto especial Inteligência
Coletiva. As datas comemorativas tam-
bém passaram a ser celebradas de forma
diferente; o Dia do Professor tornou-se
Dia do Educador e a convenção de início
de ano passou a contar com todos os cola-
boradores. Na oportunidade, o Farroupi-
lha entregou um kit, com camiseta, bolsa,
boton e caderno para os educadores, pa-
ra que todos pudessem, de fato, se enxer-
gar como iguais. O programa envolveu
504 educadores (169 professores, 253 co-
laboradores, 60 terceiros, 14 aprendizes
e 8 estagiários) e 89% deles avaliaram co-
mo “excelente” o conceito do programa.

Desde 2013, a Instituição Educa-
cional São Judas Tadeu, na Capi-
tal, promove o Sarau Literário no
Átrio do Shopping Bourbon Coun-
try. O evento, aberto ao público e
gratuito, reúne alunos e professo-
res em apresentações de música,
teatro e literatura, focando nomes
e movimentos históricos da cultu-
ra do país. A iniciativa, que segue
neste ano, conquistou o troféu
Bronze, no 13° Prêmio de Respon-
sabilidade Social do Sinepe/RS, na
categoria Desenvolvimento Cultu-
ral. A cada ano, o Sarau Literário
trabalha um tema relacionado à
música e literatura. Em 2018, foi
sobre o samba. Na estreia, em
2013, o homenageado foi Vinícius
de Moraes. Em 2016, passou a
ocorrer no Átrio do Bourbon; e
teve Elis Regina, Adélia Prado e
Carlos Drummond ilustrando a
história do colégio, que fazia 70
anos. Em 2017, a participação das
mulheres na arte foi o assunto; e
cinco alunas do Ensino Médio en-
cenaram poemas de autoras como
Clarice Lispector e Adélia Prado.

EDUCAÇÃO

MARIA JOSÉ VASCONCELOS E VERA NUNES

Cada vez mais, o
setor educacional

busca compartilhar
práticas educativas

de sucesso. Com
o incentivo de
premiações, o

trabalho pedagógico
é valorizado, cresce
amotivação de alunos

e professores e
melhora a

aprendizagem,
qualificando o

ensino
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4. Colégio Sinodal
GustavoAdolfopromove

o Festival do Livro
5. Orquestra Rosariense

incentiva o gosto
pela música

6. Literarte, na Avaec,
une literatura com

teatro, música e dança

MÚSICA EM ALTA

O Colégio Marista Rosário, em Porto
Alegre, desenvolve projeto Orquestra Ro-
sariense, que incentiva o gosto pela músi-
ca entre alunos de 10 a 17 anos. A inicia-
tiva já reúne 80 estudantes e formou até
músicos selecionados para o conservató-
rio de música da Orquestra Sinfônica da
Capital (Ospa). Vencedor do Troféu Pra-
ta, no 13° Prêmio de Responsabilidade So-
cial do Sinepe/RS, na categoria Desenvol-
vimento Cultural, o trabalho valoriza ati-
vidades culturais extracurriculares.

Inicialmente, o então “Grupo de Flau-
tas” tinha apenas alunos do 4° e 5° ano
do Ensino Fundamental e cerca de 30 in-
tegrantes. Em 2012, o Rosário expandiu
a proposta, ouvindo alunos sobre o que
esperavam de um grupo instrumental.
Gradualmente, foram incorporados novos
instrumentos e a turma musical do Rosá-
rio tornou-se uma orquestra estudantil.

A primeira apresentação foi em 2013,
na Festa Junina Rosariense, com mais
de 5 mil pessoas. Em 2016, a orquestra
passou a se apresentar para a comunida-
de escolar, da Educação Infantil ao Ensi-
no Médio. Atualmente, o grupo musical
orquestral participa de eventos externos.

LEITURA E ARTE

Ao constatar que cada vez menos jo-
vens se aplicam à prática da leitura, a
Avaec – Unidades Educacionais, em Vera-
nópolis, procurou mudar esta realidade.
O projeto, que conquistou o Troféu Prata
no 9° Prêmio de Inovação e Educação do
Sinepe/RS, na categoria Área Fim, é vol-
tado a todos os níveis de ensino e busca
a compreensão e interpretação de textos,
a partir de atividades interdisciplinares,

como sarais de poesia e leitura, oficinas
de pintura e seminários. Um dos momen-
tos mais importantes é o Literarte, que
une literatura com teatro, música e dan-
ça, e é apresentado pelos estudantes. A
edição de 2018 atraiu mais de 700 pes-
soas da cidade à Sociedade Alfredocha-
vense, na apresentação teatral “Mergu-
lhando em Hamlet”, uma releitura da
obra de Shakespeare para os dias atuais.
Em 2019, o Literarte garante a 2ª edição.

FESTIVAL DO LIVRO

Anualmente, o Colégio Sinodal Gusta-
vo Adolfo, em Lajeado, promove o Festi-
val do Livro, mobilizando estudantes e co-
munidade do Vale do Taquari. Na última
edição, o festival teve mais de 20 mil
obras literárias, e superou 15 mil visitan-
tes. Diante do sucesso, o diretor Edson
Wietholter revela que o festival já foi
agendado para este ano, entre os dias 24
e 28 de junho. “É projeto que contempla
um dos nossos compromissos, que é o en-
volvimento da escola com sua comunida-
de.” A iniciativa conquistou, no final de
2018, o troféu Ouro, no 13° Prêmio de Res-
ponsabilidade Social, na categoria Desen-
volvimento Cultural, do Sinepe/RS.

O diretor argumenta que o Festival do
Livro é o maior evento “da porta para fora
da instituição”, e traz contexto interessan-
te para o alunado, que, assim como os
professores, se envolve na proposta, que
dura cinco dias. “Enviamos às escolas lo-
cais material de divulgação, com a biblio-
grafia dos autores que virão, para que
possam se preparar”, revela. Mas Edson
destaca que após o festival, o trabalho
continua. “É um projeto muito rico para
a escola, está consolidado e já estamos
pensando na próxima edição”, garante.
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