


 




 

 
 

 























Instituto Qualidade de Ensino 26-11-2009 às 16:36:00
Começou aplicação de provas do IQE na rede municipal
A aplicação das provas será até o dia três de dezembro considerando as datas da Prova Brasil
A partir desta quarta-feira (25) os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal,
começaram a fazer as avaliações referentes ao programa de formação de professores, desenvolvido em
parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Teresina (SEMEC) e o IQE – Instituto de Qualidade
no Ensino. A aplicação das provas será até o dia três de dezembro, considerando o cronograma das
aplicações da Prova Brasil, aos alunos do 5° e 9º ano.
Os alunos serão avaliados através de testes de produção textual, matemática e leitura. Com os resultados
dos testes ,a SEMEC e o Instituto avaliam a qualidade do ensino e investem em melhorias no processo
ensino-aprendizagem, na relação da escola com a comunidade, e na formação e valorização do
educador.
Por meio de uma equipe especializada, o IQE mantém uma relação de proximidade com os profissionais
da escola, envolvidos no processo de educação. Durante dois anos, oferece todo o apoio para a escola,
fazendo visitas periódicas, auxiliando o professor no desenvolvimento de metodologias e efetuando,
periodicamente, avaliação dos alunos para diagnosticar as deficiências e dificuldades que devem ser
superadas.
De acordo com a gerente de Formação da SEMEC, Antonia Melo, o programa de formação em parceria
com o IQE contemplou, esse ano, professores de Lígua Portuguesa e Matemática e será estendido às
outras disciplinas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em 2010. "Os alunos do 6º ao 9º ano são
adolescentes e vivenciam situações que os afastam do mundo do conhecimento. Por isso trabalhamos a
formação desse professor, a fim de que as aulas sejam dinâmicas, atraentes e despertem nos alunos a
vontade de estudar.
Durante a formação, os professores redefinem sua metodologia e ampliam os horizontes a oferecer a
seus alunos. As avaliações padronizadas a cada bimestre permitem identificar as dificuldades vivenciadas
pelos alunos em determinadas habilidades e os encontros de formação propiciam a tomada conjunta de
decisões para solucionar os problemas encontrados, melhorando a qualidade do ensino e dando ao
estudante um novo mundo à sua frente: o mundo do estudo, do conhecimento e do sucesso", pontuou.

