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Contar com os familiares 
de alunos no processo 
de aprendizagem é um 

dos principais anseios de di-
retores escolares diante de um 
cenário em que os educado-
res, muitas vezes, chegam a 
ser desvalorizados e desres-
peitados. “Os diretores são 
profissionais da educação que 
têm um lado de herói em meio 
a esse panorama de crise em 
todas as instâncias do Brasil”.

A frase é da dirigente 
regional de Ensino, Gina 
Sanchez, ao render elogios 
aos “chefes” de escolas esta-
duais de Bauru e região, du-
rante confraternização para 
comemorar o Dia do Diretor 
de Escola - celebrado em al-
guns Estados em 18 de outu-
bro -, ocorrida ontem de ma-
nhã no auditório da Diretoria 
Regional de Ensino (DRE). 

Conforme o JC divulgou 
em sua recente série “Edu-
cação & Vocação”, embora 
o conhecimento tenha se ex-
pandido, fazendo com que o 
professor deixasse de ser a 
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Diretores de escolas 
querem famílias como 
aliadas na educação

única fonte do saber - com 
o surgimento das novas tec-
nologias de comunicação e 
informação, os alunos agora 
também querem comparti-
lhar sabedoria –, ainda falta 
envolvimento dos pais e res-
ponsáveis no processo educa-
cional dos filhos.

É o que aponta a direto-
ra da Escola Estadual Luiz 
Carlos Gomes, na Vila Du-
tra, Vera Jeronimo. “Os va-
lores estão invertidos. Há 
muitas famílias desestrutu-
radas. Antigamente, o alu-
no era advertido e os pais o 
repreendiam. Hoje, a mãe, 
em muitos casos, não aceita 
a punição e confronta dire-
tores e professores. Precisa 
haver mais participação da 
família na escola”.

Com 13 anos como diri-
gente escolar e 17 lecionando, 
Vera conta que a mudança de 
cenário ficou bastante eviden-
te no decorrer de sua carreira. 
“Antes, a escola era um lugar 
onde o aluno podia ascender. 
Hoje, infelizmente, muitos 
não veem mais a escolaridade 
como algo que pode melhorar 
a vida deles. Faltam, ainda, 
políticas públicas para a área 
educacional”, critica.

GESTÃO COM A FAMÍLIA
Diretora da EE Antônio 

Serralvo Sobrinho, no Jardim 

Ferraz, Lúcia Helena de Me-
deiros Garcia Pereira reitera os 
argumentos da colega de traba-
lho. “Um dos desafios é aplicar 
gestão com a família. Os valo-
res vêm de casa. Alguns alu-
nos não enxergam o educador 
como alguém que eles devam 
respeitar e a escola como um 
ambiente necessário para a sua 
formação educacional”, diz. 

SURPREENDIDOS
Diretores de 83 escolas 

estaduais de Bauru e região 
foram surpreendidos, on-
tem. “Todos imaginavam 
que seria mais uma reunião 
periódica, mas tiveram uma 
surpresa ao se depararem 
com uma confraternização 
em homenagem ao dia de-
les. Diante da crise no País, 
sentimos que é muito impor-
tante que o diretor sinta a va-
lorização do trabalho dele”, 
finaliza Gina Sanchez. 

Gina Sanchez: “Os diretores 
de escola são profissionais 
da educação que têm um 
lado de herói em meio a esse 
panorama de crise em todas 
as instâncias do Brasil”

 Entre um dos desafios, a 
diretora escolar Lúcia 

Helena aponta o de aplicar 
a gestão com a família

Vera Jeronimo: 
“Antigamente, o aluno 
era advertido e os pais 
o repreendiam. Hoje, a 
mãe, em muitos casos, 
não aceita a punição e 
confronta diretores e 
professores” 

Evento celebrado 
ontem na sede da DRE 
por conta do Dia do 
Diretor tratou do tema

Ontem foi um dia de homenagens aos 
diretores de escolas estaduais de Bauru

ITE oferece 20 vagas para curso 
gratuito sobre plano de negócios

Nos dias 21 e 28 de 
outubro, a Institui-
ção Toledo de Ensi-

no (ITE) oferece um curso 
sobre plano de negócios, 
importante ferramenta de 
planejamento. São ofereci-
das 20 vagas gratuitas para 
a comunidade em geral.

A atividade será minis-
trada pelos professores Ca-
mila Serra e Adriano Fabri. 
“Além dos alunos da ITE, o 
convite é aberto ao público, 
portanto, gestores, empre-
sários e pretensos empreen-
dedores aproveitem essa 

Encontros ocorrerão 
nos dias 21 e 28 
deste mês; convite é 
aberto ao público

oportunidade”, convida o 
professor Fabri.

VANTAGENS
O plano de negócios 

garante ao empreendedor 
melhor formatação do ne-
gócio, o rumo claro a ser 
seguido, a possibilidade 
de minimizar os riscos, 
garantindo melhor orga-
nização e controle, o que 
faz com que as chances de 
sucesso aumentem em até 
60%, segundo estudos da 
Universidade de Harvard.

O professor Adriano 
Fabri acrescenta que esse 
tipo de planejamento é 
muito exigido pelos ban-
cos para a concessão de 
crédito, além de ser uma 
importante ferramenta de 
decisão de investimento.

PROGRAMAÇÃO
No dia 21 de outubro, 

próximo sábado, das 8h30 às 
11h30, a professora Camila 
Serra irá ensinar os partici-
pantes a elaborar o plano de 
negócios circular. O encon-
tro ocorrerá na sala 216 do 
Bloco 2 da ITE.

Já no dia 28, das 8h30 às 
12h30, o professor Adriano 
Fabri ensinará a fazer o pla-
nejamento financeiro de um 
novo negócio, no laborató-
rio 3 do Bloco 4.

SERVIÇO
Inscrições e mais infor-

mações no Núcleo de Ati-
vidades Complementares 
(NAC), sala 116 do Bloco 3, 
ou pelo telefone (14) 2107-
5060.  A ITE fica na Praça 9 
de Julho, 1-51, Vila Pacífico.

DIA DOS 
DIRETORES

Diretoria Regional 
de Ensino resolveu 

fazer confraternização 
surpresa para 

homenagear categoria

Mostra de Práticas em Psicologia 
da USC ocorrerá no próximo mês

O curso de psicologia da 
Universidade do Sa-
grado Coração (USC) 

realiza, de 8 a 10 de novem-
bro, a 10.ª Mostra de Práticas 
em Psicologia, com minicur-
sos, palestras e apresentações 
de trabalhos científicos nos 
formatos: pôster e oral. As 
inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas até o dia 22 
de outubro (trabalhos) e 29 de 
outubro (aluno ouvinte).

O evento tem o objetivo 
de promover a divulgação 
dos conhecimentos produzi-
dos por professores e alunos 

Evento será realizado 
de 8 a 10 de 
novembro; inscrições 
já estão abertas

do curso de psicologia da 
USC e demais universida-
des da região, sobre a for-
ma de práticas de formação 
e investigações científicas. 
Minicursos e palestras fala-
rão sobre temas como: uso 
de drogas, narcisismo, saú-
de mental, angústia e vazio 
existencial, depressão, sui-
cídio, psicanálise, orientação 
profissional, Gestalt terapia, 
psicologia jurídica, psicolo-
gia do trânsito, entre outros.

Os interessados podem 
apresentar trabalhos duran-
te o evento oralmente e em 
forma de pôster. A submis-
são pode ser feita nas áreas 
psicologia clínica, psicologia 
organizacional, psicologia 
escolar e educacional, relato 
de extensão, relato de pesqui-
sa e psicologia social e comu-

nitária. As normas podem ser 
conferidas no site da USC.

SERVIÇO
Informações, valores e 

inscrição no site www.usc.
br, aba “Eventos”. A USC 
fica na rua Irmã Arminda, 
10-50, Jardim Brasil, Bau-
ru. O telefone para contato 
é o (14)2107-7324.

INSCRIÇÕES
Já estão abertas pelo 
site da USC e podem 
ser feitas até o dia 22 
de outubro (trabalhos) 

e 29 de outubro 
(aluno ouvinte)

Teve sequência ontem a 
Agenda Bauru no Caminho 
da Inovação, realizada pela 
Sedecon e Unesp Bauru. 
O terceiro encontro foi 
realizado no câmpus da 
universidade e teve como 
tema “Inovação – Inspire-se 
em organizações inovadoras 
- cases de sucesso”. “Todos 
os cases apresentados 
hoje (ontem) foram muito 
interessantes, passando 
desde a área da Saúde até a 
área do Agronegócio, temas 
muito atuais e que dependem 
essencialmente da inovação 
e tecnologia”, destacou Aline 
Fogolin, titular da Sedecon.
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