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NOVIDADES NA SALA DE AULA

“A base é como um
GPS da educação”
Para a psicanalista
Jane Haddad, novas
regras dão os rumos
para o ensino no País e
reforçam que é preciso
aprender sempre

As mudanças em todas as áreas
são constantes e na educação
não é diferente. Para que to-

dos acompanhem as novidades no
setor, especialistas estudaram, dis-
cutiram e debateram durante alguns
anos para formar a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).

Para a psicanalista e palestrante
Jane Patrícia Haddad, mestra em
Educação, o documento aprovado
em 2018 e que começa a ser im-
plantado no ano que vem, funcio-
na como um GPS, um meio de nor-
tear para os novos rumos da edu-
cação no Brasil.

A TRIBUNA – O que vai mudar
p a r a o  a l u n o c o m  a n o v a
B NC C ?

JANE HADDAD – A base é uma
política que já vinha sendo discuti-
da, mas de outras formas, desde a
Constituição de 1988. Gosto de fa-
lar que a base é como se fosse um
GPS da educação. Ela possibilita
um recalcular da nossa rota.

A base vem para garantir o direi-

to da aprendizagem. Tanto é que
ela trabalha com as competências
e habilidades ao longo da educa-
ção básica toda. É uma oportuni-
dade de reajustar essa rota na edu-
cação brasileira que trabalha com
muita fragmentação no currículo.

> O que são as habilidades so-
cioemocionais trazidas pela base?

O mundo está mostrando que há
alguma lacuna na nossa formação.
Por muito tempo, trabalhamos o
cognitivo das crianças, dando um
monte de atividades. Só que hoje
estamos vendo que as crianças, jo-
vens e, até mesmo, adultos não es-
tão sabendo lidar com as relações, o
autoconhecimento, a lidar com a
f r u st ra ç ã o.

Trabalhamos muito com um
modelo de aluno supereficiente,
que dá conta de todo o conteúdo,
que só tira nota 10 nas provas, mas
quando vai fazer uma avaliação
como o Enem, ele trava, dá branco.
Aluno que não sabe lidar com a
pressão, hierarquias, por exemplo.

Temos o maior índice de suicídio
entre 14 e 29 anos. Algumas esco-
las, muitas vezes com índices bons
no Enem, têm perdido alunos o
tempo inteiro para a depressão.

Então, as habilidades socioemo-
cionais vão trabalhar qual o estilo
do aluno, o que o mundo pede, o
meio de lidar com tudo isso, com as
diferenças. A base olha a educação
como um todo, uma possibilidade
de recalcular da educação.

> Mas, por que essa função de
ensinar valores, que era da fa-
mília, está na base curricular?

Acontece que, cada vez mais, es-
tamos lidando com escolas em
tempo integral, que têm no con-
traturno funções que eram geridas
pela família.

Essa tem a função de garantir o
primeiro ambiente de aprendiza-
gem da criança, de apresentar o
mundo para a criança. Só que, ca-
da vez mais cedo, esse filho está in-
do para a creche, o berçário. Os
pais estão acreditando que educar
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JANE HADDAD: “A tecnologia na sala de aula veio para encurtar fronteiras”

Oportunidades para bolsas
e desconto no ano que vem

Com as novidades anunciadas
para o ano que vem na educação,
muitas famílias começam a pensar
em opções de novas escolas para
seus filhos.

Em muitas instituições, o perío-
do de matrícula ainda não come-
çou, mas os pais podem ficar aten-
tos às oportunidades para bolsas
de estudo e descontos nas mensa-
lidades em 2020.

No UP Centro Educacional, por
exemplo, alunos com bom desem-
penho e boas notas no currículo
têm oportunidade de descontos na
m e n s a l i d a d e.

“A política de desconto é baseada
no desempenho do aluno. Quanto
melhor o aluno, mais desconto é
concedido. A avaliação do desem-
penho é realizada de duas formas:
prova de bolsão ou análise de bole-

ti m”, explicou o diretor pedagógi-
co do colégio, Sandro Lyra.

A prova de bolsão para as turmas
do ensino fundamental II (do 6º ao
9º ano) e ensino médio será no dia
6 de outubro. Já para a avaliação de
boletim, é necessário marcar um
horário com a direção da unidade
desejada do Colégio UP.

No Colégio Sagrado Coração de
Maria, já existe fila de espera para as
matrículas de 2020. Mas também
há oportunidade para concorrer a
vaga para bolsa de 100%.

De acordo com a coordenadora
pedagógica geral do colégio, Silva-
na Bizzo, as bolsas são filantrópi-
cas, destinadas a alunos que aten-
dem ao perfil socioeconômico
com renda de até R$ 1.497 (um sa-
lário mínimo e meio) por pessoa
da família.
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EST U DA N T ES
DURANTE
AVA L I AÇÃO :
alunos com
boas notas
podem
conseguir
descontos na
mensalidade
em várias
escolas

SAIBA MAIS
Sagrado Coração de Maria
> O PERÍODO DE MATRÍCULA com eça

no mês que vem, mas os interessa-
dos já podem procurar a escola para
visitas pedagógicas. Basta ligar no
telefone 2124-9100 e agendar. Já há
fila de espera para 2020.

> AINDA NÃO FOI CALCULADO o índice
de reajuste na mensalidade e a esco-
la não informou preços.

> A ESCOLA OFERECEbolsa de estudos de
100% para alunos que apresentam per-
fil socioeconômico de renda familiar
mensal por pessoa de até um salário mí-
nimo e meio (R$ 1.497). O edital para
essas vagas será aberto em outubro.

UP Centro Educacional
> AS MATRÍCULAS para alunos novos

já estão abertas. Ainda não existe lis-
ta de espera para 2020, o que costu-
ma ocorrer a partir de novembro,
quando se encerra a garantia de vaga
para os alunos se rematricularem.

> O REAJUSTE MÉDIO de mensalidade
é de 5,7%. Porém, pode variar de
acordo com o mês que será realizada
a rematrícula. Quanto maior a ante-
cedência, menor o reajuste. A rema-
trícula será em setembro.

> O DESCONTO é baseado no desempe-
nho do aluno que é oferecido de duas
formas: prova de bolsão ou análise de
boletim. A prova de bolsão para as tur-
mas do ensino fundamental II e ensino
médio ocorrem em 6 de outubro. Para
avaliação de boletim, é necessário
marcar um horário na unidade de in-
teresse. Telefones: Praia do Canto

(3062-4967), Vila Velha (3325-
1001), Jardim da Penha(3025-9150)
e Jardim Camburi (3317-4832).

Cobe
> AS MATRÍCULAScomeçam em outubro.

Há desconto com a avaliação de currí-
culo do aluno e também provas de bol-
sões, mas ainda sem dadas definidas.

> A REMATRÍCULA deve ser no mesmo
período. Ainda não há índice de rea-
juste para as mensalidades.

Centro Educacional Viver
> AS NOVAS matrícula s começam em

setembro. Visitas podem ser agen-
dadas pelo telefone 3225-3145.

> AS REMATRÍCULAS também come-
çam no mês que vem e o reajuste se-
rá de 7% . Há desconto para irmãos e
c o n vê n i o s .

C ES M
> A ESCOLA JÁ ESTÁ agendando visi-

tas pedagógicas, pelo telefone
3226-5143. As matrículas começam
em novembro e já há fila de espera.

> AS REMATRÍCULAS começam no fi-
nal de outubro. O reajuste na mensa-
lidade ainda não foi fixado, mas será
em torno de 5% a 8%. Há descontos
para irmãos e campanhas promocio-
nais no período de rematrícula.

Colégio Monteiro
> A PRÉ-MATRÍCULA com as escolas

parceiras tem início este mês. Em se-
tembro começa a reserva de matrí-
culas.

> NÃO FOI definido o percentual de
reajuste na mensalidade. Não há po-
lítica de bolsas de estudos.

Se s i
> A I N DA não foram definidas datas pa-

ra matrícula, rematrícula, lista de es-
pera, reajuste na mensalidade, polí-
tica de descontos e bolsas de estudo.
De acordo coma instituição, as infor-
mações serão divulgadas em breve.

Escola Americana de Vitória
> AS MATRÍCULAS começam este mês.

Já está com lista de espera para al-
gumas turmas. Para entrar na lista
de espera, é necessário agendar
uma visita à escola e preencher o re-
querimento de matrícula. Telefone:
3019-6690. Não há bolsa e a escola
não informou sobre descontos.

Fo n t e : Escolas consultadas.
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A LU N O estuda para prova

“A família tem a
função de garantir

o primeiro ambiente
de aprendizagem da
criança, de apresentar o
mundo para a criança”

“Então, se pudesse
resumir a base

nacional, seria isso,
ela ensina que temos
de aprender a aprender
co n t i n u a m e n te ”

é dar ao filho a melhor escola. Não
deixa de ser isso, mas não se pode
delegar para a escola essa função.
E daí vem essa preocupação com
esse cuidado pela escola.

> Como as tecnologias se inse-
rem nessa renovação? São real-
mente necessárias?

Vejo a tecnologia com muito
bons olhos. Mas, como tudo na vi-
da, tem de ter equilíbrio. Acho
muito importante ela estar no am-
biente da escola porque é sempre

mediado por alguém.
O grande segredo do uso das tec-

nologias é trazer a reflexão sobre
como e quando usar, por exemplo.

A tecnologia na sala de aula não
veio para substituir ninguém. Veio
para encurtar fronteiras, aproxi-
mar conhecimento, construir e
desconstruir o que é bom e o que
não é. Então, se pudesse resumir a
base nacional, seria isso: ela ensina
que temos de aprender a aprender
c o n t i n u a m e n t e.


