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Cocal dos Alves: um caso de sucesso
A coluna de hoje será dedicada ao professor, particularmente um representante
inquestionável dessa categoria profissional, radicado no Piauí. O professor de
matemática do ensino fundamental Antônio Cardoso do Amaral, que leciona suas aulas
no município de Cocal dos Alves, situado a cerca de 290 quilômetros ao norte de
Teresina.
Cocal dos Alves é uma cidade com 5,5 mil habitantes, tendo 1,7 mil de cidadãos
matriculados nas diversas etapas da educação básica. Representam 30% da população
total, o que denota grande participação de atividades educacionais no cotidiano da
cidade.
O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), principal medidor da qualidade
da educação básica brasileira, apresentou em sua última edição (2009) valores
expressivos referentes ao município em questão.
Enquanto o IDEB Brasil atingiu índice de 4,0 em 2009 (anos finais do ensino
fundamental),
damental), Cocal dos Alves registrou 4,5. Vale ressaltar as condições socioeconômicas
desse município: PIB anual de 16,2 milhões para uma renda média por habitante de
R$56,00, ou seja, os dados aqui relatados estão muito aquém se comparados com outras
regiões/cidades
ões/cidades brasileiras.
Neste cenário contextualizamos a educação em Cocal dos Alves, alicerçada em um
quadro docente comprometido e dedicado à nobre tarefa de desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem junto aos 1,7 mil estudantes da rede municipal.
muni
Os alunos do professor Antônio Cardoso do Amaral recentemente obtiveram as melhores
notas na Olimpíada Brasileira de Matemática, dentre participantes de todo o Brasil.
As notas verificadas nesta Olimpíada não são fruto do acaso, mas sim, decorrentes
decorrent de
esforço e superação de adversidades. Aliás, qualquer trabalho, quando desempenhado
com dedicação e persistência, costuma gerar bons frutos.
Aos professores cabem algumas atribuições básicas, condicionantes do sucesso no
desempenho escolar do alunado:
alunado: domínio dos conteúdos trabalhados, estímulo aos
estudantes para o aprendizado (respeitando e atuando intensamente para sanar
carências cognitivas), constante reciclagem pedagógica, além do amor pelo magistério.
Obstáculos ao longo da carreira em qualquer
qualquer profissão sempre aparecerão, uns mais,
outros menos difíceis.
O exemplo emblemático do professor Antônio Cardoso do Amaral sintetiza este artigo,
provando que educação de qualidade na escola pública é possível.

