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Editorial 
Por Dr. Devanildo Damião – Coordenador Técnico Científico 
Especial da AGENDE 

 

 

 

Guarulhos com Qualidade na Educação Básica 

Os países que atualmente apresentam desenvolvimento econômico satisfatório, 

possuem em comum o fato de ter organizado os sistemas educacionais objetivando 

a melhoria de qualidade. A Coreia do Sul, sempre é bom ressaltar, apresentava nos 

anos 70 indicadores de desenvolvimento bastante similares ao do Brasil. Todavia, a 

partir do alicerce na educação, desenvolveu condições propiciadoras para se tornar 

tecnologicamente bastante competitiva, como podemos comprovar com base na 

excelência das indústrias automobilística e de eletroeletrônicos, dentre outras. 

A organização, como preceitua a boa literatura administrativa, precisa de meios 

efetivos de controle para avaliar a efetividade das ações e propor correções de rota. 

Nesta seara, o Brasil instituiu a partir de 2007, por meio do Instituto Nacional de 
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Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é um indicador criado para medir 

a qualidade do ensino nas escolas públicas.  

O objetivo do indicador é de reunir dois conceitos igualmente importantes para a 

qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O 

índice é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar dos alunos obtidos no 

Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as 

unidades da federação e para o País, e a Prova Brasil – para os municípios. 

O Ideb, pela facilidade de entendimento, tornou-se uma excelente ferramenta para 

orientar na escolha da melhor escola para matricular seus filhos e também para 

estimulá-los a cobrar, dos governantes e dos diretores das instituições, melhorias. 

Cabe ressaltar, que o ensino público é bastante sensível à escala, dado que a 

qualidade de aprendizado é influenciado pelo aspecto de tempo dedicado, ou seja, 

sistemas de ensino com grande número de alunos são mais complexos para 

gerenciamento da qualidade.  

O Município de Guarulhos, apesar de possuir a  segunda maior rede municipal do 

Estado, apresenta melhorias contínuas nos indicadores, avançando de forma 

acelerada na qualidade de ensino, inclusive antecipando a conquista de resultados. 

Cabe ressaltar que o Município apresenta um programa arrojado de construção de 

Centros Educacionais Unificados, os quais oferecem de forma efetiva acesso à 

cultura, artes e esporte num único ambiente, permitindo aumentar a qualidade de 

vida e aspectos culturais da população. 

De suma importância é a evolução dos padrões de qualidade, permitindo observar 

que os resultados são frutos de políticas públicas consistentes e que irão refletir na 

qualidade de mão de obra oferecida na Cidade. 
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Repercussão na mídia: 

 
Acesse o jornal em: 

http://issuu.com/guarulhoshoje/docs/guarulhos_hoje_edi____o_1592  

http://issuu.com/guarulhoshoje/docs/guarulhos_hoje_edi____o_1592
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Repercussão na mídia: 
 

 
 

Acesse o jornal em:  
http://issuu.com/folhametronews/docs/folhametro-09-09-14  
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AGENDE recebe os secretários Moacir (Educação) e Rabih 

(Trabalho) para apresentar Programas Sociais 

No dia 28 de agosto de 2014, a AGENDE – Agência de Desenvolvimento e Inovação 
de Guarulhos - apresentou os Projetos Sociais de Formação, que são desenvolvidos 
em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos. O público foi formado por 
representantes da sociedade civil, do poder público, dos ramos industrial e 
empresarial, além dos profissionais envolvidos diretamente ao projetos. 

 

 

Rabih Khalil, Secretário do Trabalho, ladeado por Vera Bellezzo e Roberto Marchiori. 

 

Além de compartilhar com a sociedade os principais resultados no atendimento aos 
programas sociais, o encontro também teve como objetivo possibilitar a discussão 
de pontos críticos e de melhorias dos programas, além de incentivar novas 
propostas. 

A AGENDE Guarulhos desenvolveu competências na execução de projetos sociais 
de formação em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, especificamente 
pelas Secretarias do Trabalho e da Educação. A AGENDE, dentro de uma 
perspectiva de melhoria contínua, promove ciclos de palestras e reflexões sobre 
esses assuntos. 

O evento foi conduzido pelo Professor Doutor Devanildo Damião, coordenador do 
Núcleo Acadêmico e Parque Tecnológico da AGENDE e a mesa de honra foi 
composta por Aarão Ruben de Oliveira, presidente da AGENDE, Moacir de Souza, 
Secretário da Educação e Rabih Khalil, Secretário do Trabalho. “A AGENDE se 
sente muito feliz em ver projetos que são formatados aqui adquirirem tamanha 
magnitude. Somos facilitadores do processo, e todos os nossos esforços são para 
que nossa parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos tenha o máximo de 
proveito possível”, afirmou o Dr. Devanildo Damião. 
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Moacir de Souza, Secretário da Educação, durante a exposição de Rabih Khalil. 

 

Inicialmente, Aarão fez uma explanação sobre o escopo de trabalho da AGENDE e 
deu ênfase à importância de manter foco em promover a dignidade e sempre 
melhorar as condições de aprendizagem dos participantes dos programas 
apresentados. Ressaltou, também, o cuidado com a seleção de docentes para os 
programas, além da preocupação com a infraestrutura do ambiente educacional. 

Em seguida, o Secretário do Trabalho, Rabih Khalil, apresentou em linhas gerais a 
qualidade dos programas, principais resultados e questões futuras referentes aos 
três projetos que são desenvolvidos em parceria com a AGENDE. Os três projetos 
são: 

 

- Programa de Oportunidade ao Jovem (lei municipal de 2002 que tem como objetivo 
a formação profissional inicial de jovens de 16 a 21 anos, com três eixos principais: 
gestão e negócios, hospitalidade e lazer e informação e comunicação), com uma 
média de 1.000 jovens formados anualmente, 72% de egressos inseridos no 
mercado de trabalho, e com um índice de 97% de satisfação dos alunos. 

- Bolsa Trabalho: desde 2001, aproximadamente 11.000 bolsistas foram atendidos. 

- TeleCentros.BR: programa nacional de apoio à inclusão digital, com cursos de 
informática básica de 36 horas de duração. De 2008 a 2013 foram 2.245 alunos 
concluintes, sendo que, desses, 93% dizem estar satisfeitos com o programa. 

“O Poder Público reconhece a importância de investir em programas que amparam 
os jovens, visando promover oportunidades a eles para que consigam galgar um 
futuro promissor e oportunidades”, declarou Rabih Kalil. 

O Secretário da Educação, Moacir de Souza, também apresentou os resultados do 
seu trabalho a frente da Secretaria de Educação, que tem 137 escolas envolvidas, 
com a previsão de mais 1 em setembro, atendendo 114.619 alunos apenas em 
2013. Atualmente, por meio do projeto CEU – Centro Educacional Unificado, a 
AGENDE atende 20.000 alunos sob impacto direto. O Secretário Moacir ressaltou a 
importância da parceria com a AGENDE e pontuou a qualidade que a AGENDE tem 
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com todos os seus projetos. “A parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e a 
AGENDE é de longa data e sempre proporcionou resultados muito positivos à 
população”. O trabalho da Secretaria resulta em melhores avaliações do Município 
em relação ao IDEB, cuja expectativa é que alcance a expressiva nota de 6,0 na 
última avaliação. 

O projeto CEU é uma grande referência em programas que proporcionam qualidade 
de vida para as pessoas, dado que possibilita àqueles que habitam em locais 
distantes do Centro o acesso à cultura, esportes, ensino e lazer. 

Para o presidente da AGENDE, O POJ (Programa de Oportunidade ao Jovem) é 
motivo de orgulho para Guarulhos. “Há um cuidado integral com o momento da vida 
de seu participante, fornecendo subsídios não apenas materiais, mas também 
sociais para a conclusão do projeto - e isso só é possível com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Guarulhos”, ressaltou Aarão. 

 


