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CATUTI (Elen ValÃ©ria de SÃ¡) -- A administraÃ§Ã£o municipal de Catuti
â€œConstruindo Resultadosâ€•, atravÃ©s da sua Secretaria Municipal de
EducaÃ§Ã£o assinou a adesÃ£o ao PIP Municipal (Programa de IntervenÃ§Ã£o
PedagÃ³gica). O PIP Estadual jÃ¡ existia e agora os municÃ-pios estÃ£o
aderindo ao PIP Municipal.

O PIP Municipal visa a integraÃ§Ã£o do ServiÃ§o PedagÃ³gico com professores e
alunos dos anos iniciais das escolas municipais, contribuindo assim,
para um trabalho pedagÃ³gico mais preciso, com a aplicaÃ§Ã£o de
diagnÃ³sticos com os alunos que possuem baixo e intermediÃ¡rio desempenhos
escolares. O PIP Municipal visa ainda o trabalho direto com capacitaÃ§Ã£o
de professores.

Em Catuti, as analistas educacionais do PIP Municipal sÃ£o as pedagogas:
Alessandra Kelly LeÃ£o Alves e Rosely Oliveira. As analistas foram
capacitadas em Montes Claros pela equipe da Secretaria Estadual de Belo
Horizonte para desenvolver o trabalho no municÃ-pio de Catuti. As
profissionais vÃ£o estar presentes nas escolas municipais atendendo a
demanda de cada escola e aplicando diagnÃ³sticos todo ano.

CAPACITAÃ‡ÃƒO --Â Nos dias 18 e 19 de abril, foi realizada na CÃ¢mara Municipal de Catuti, capacitaÃ§Ã£o com os
professores do municÃ-pio. Os profissionais foram capacitados com a equipe do PIP Municipal de Catuti, juntamente
com a equipe da SuperintendÃªncia Regional de Ensino de JanaÃºba, nas pessoas das analistas regionais Joaquina e
Fernanda e Maria Orlinda, diretora da SuperintendÃªncia Regional de Ensino de JanaÃºba.

Estiveram presentes tambÃ©m, na capacitaÃ§Ã£o, a secretÃ¡ria municipal de EducaÃ§Ã£o de Catuti, Elcimere Mendes
Santos e a secretÃ¡ria-adjunta municipal de EducaÃ§Ã£o de Catuti, Silvanir Francisco de Oliveira, analistas educacionais
e todos os professores dos anos iniciais - 1Âº ao 5Âº ano do Ensino Fundamental.

O objetivo da capacitaÃ§Ã£o foi informar aos professores, a importÃ¢ncia do PIP Municipal e o trabalho que serÃ¡
desenvolvido nas escolas pela equipe pedagÃ³gica composta pelas analistas educacionais.
Segundo a secretÃ¡ria municipal de EducaÃ§Ã£o de Catuti, Elcimere Mendes Santos, para oferecer uma boa educaÃ§Ã£o
e fazer a diferenÃ§a na vida dos alunos exige-se um pouco mais do que habilidades e conhecimentos. â€œÃ‰ preciso que se
mobilize a vontade de intervir, o desejo de transformar realidades e o compromisso de mudar o mundo atravÃ©s das
pessoas. Acredito no potencial de nossos educadores, e sei que farÃ£o a diferenÃ§a. E peÃ§o que Deus ilumine a mente
de cada um de nÃ³s para que possamos juntos, realizar um Ã³timo trabalho na formaÃ§Ã£o de nossas crianÃ§asâ€•.
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Segundo a secretÃ¡ria-adjunta de EducaÃ§Ã£o de Catuti, Silvanir, o PIP Municipal chegou na hora certa, pois irÃ¡ ajudar
muito o trabalho dos professores com os alunos do Ensino Fundamental. â€œCom o apoio agora das analistas/pedagogas,
os professores terÃ£o mais suporte na realizaÃ§Ã£o de atividades que possam mudar o quadro de baixo desempenho
escolar e intermediÃ¡rio dos alunos. Os alunos considerados mais â€˜fracosâ€™, terÃ£o suporte para reverter Ã situaÃ§Ã£o,
conseguindo assim, melhorar suas condiÃ§Ãµes de estudoâ€•, ressalta Silvanir.

Segundo a analista educacional do PIP Municipal, Alessandra Kelly, o mesmo Ã© um programa de grande importÃ¢ncia
para o municÃ-pio de Catuti.

â€œEstamos vivendo um momento Ã-mpar, uma vez que o mesmo tem como objetivo mobilizar os profissionais da
EducaÃ§Ã£o e fazer acontecer uma educaÃ§Ã£o de qualidade, libertadora e emancipadora, que educa e cuida dos nossos
alunos, que supera o rito escolar, que privilegia trocas, acolhimento e aconchego, para garantir aprendizagens
significativas e o progresso individual e contÃ-nuo do aluno, favorecendo o seu crescimento e o seu sucesso na jornada
escolar e na vida. JÃ¡ estamos desenvolvendo o trabalho nas Escolas do MunicÃ-pio, e muito em breve estaremos
fazendo â€˜golsâ€™ no ensino/aprendizagem dos alunos de nossa querida Catutiâ€•, finaliza a analista educacional.
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