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Algumas alunas que
participaram da assinatura do
convênio, entre a Secretaria
Municipal de Educação e a
Falculdade Dom Bosco,
disseram que estão ansiosas
para atuar na escola com as
crianças. Na Educação Infantil
elas irão desenvolver o
projeto Brincar para Aprender
e no Ensino Fundamental as
estudantes trabalharão com
Os Desafios de Ensinar
Crianças com Dificuldades de
Aprendizagem.
“Vamos trabalhar na escola
no horário contrário ao do
estágio e a diferença é que
vamos poder colocar em
prática o que estamos
aprendendo no curso de
Pedagogia, com a ajuda dos
professores da faculdade e da
escola”, disseram Ingrid de
Souza, 19, Daiane Bego, 21 e
Anaí Cristina da Silva, 24.

ADRIANA FEREZIM
Da Gazeta de Piracicaba
adriana.ferezim@gazetadepiracicaba.com.br

AEscola Municipal de Edu-
cação Infantil e Funda-
mental (EMEIF), Enedina

Lourenço Vieira, no Jardim Pla-
nalto, contará, a partir de hoje,
com 10 estudantes bolsistas do
Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência (PI-
BID), coordenado pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior). As alunas cursam Pedago-
gia na Faculdade Salesiana Dom
Bosco. Ontem, a instituição fir-
mou convênio com a Secretaria
Municipal de Educação, para a
implantação do programa, que
é do governo federal.

A iniciativa tem como objetivo
incentivar a formação inicial e
continuada de professores da
Educação Básica.

A escola conta com 830 alunos
e 56 professores, conforme a di-
retora Érica Regina Caldeira Ca-
nale. "O projeto contribuirá mui-
to com o ensino e com a nossa
comunidade, que é participativa
e acompanham as ações da es-
cola. Também será importante

para as alunas, que poderão
acompanhar as crianças desde
o berçário até o 5º ano", afir-
mou.

A secretária de Educação, An-
gela Corrêa disse que a vanta-
gem é que o programa difere do

estágio porque as bolsistas irão
atuar junto com a escola na reali-
zação dos projetos, adequados
para as crianças, praticando o
exercício da docência sob acom-
panhamento. "É uma proposta
que pode ser ampliada para ou-

tras escolas".
Para o vice-diretor da Faculda-

de Dom Bosco, padre Cristiano
Campelo a realização do convê-
nio traz avanços para o curso e
prepara melhor os futuros do-
centes.
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Padre Cristiano Campelo observa a secretária municipal Angela Corrêa na assinatura do convênio
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