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PRO DIA NASCER FELIZ
Danilo Oliveira Gomes, 10
anos, aluno do 5° ano da
escola José Osório de
Campos Maia e Almeida, diz
que presta mais atenção à
aula após ações da parceria

Parceria com empresa
melhora ensino público
Após parceria com Unimed, Escola Estadual José Osório de Campos Maia e Almeida dobra média do Idesp
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br
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ablo Henrique Vieira,
10 anos, aluno do 5º
ano, perdeu um pouco
de sua timidez com a
ajuda das oficinas de
pintura. O colega, Danilo Oliveira Gomes, 10, começou a levar os estudos mais a sério depois receber aulas de uma professora particular, que não trabalha no corpo docente público. Os dois e outros 178 colegas
têm algo em comum: foram
beneficiados pela parceria público-privada. “Gostei da aula a
mais, comecei a aprender melhor. Agora estou mais contente”, diz Pablo. “Senti que não
posso zoar tanto. Conversava e
brincava. Agora, depois das lições extras, presto mais atenção nas aulas”, afirma Danilo.
Desde 2005, a Unimed patrocina a Escola Estadual José
Osório de Campos Maia e Almeida, no Parque Santa Isabel,
em melhoria de infraestrutura,
eventos sociais, treinamento,
reforço escolar e oficinas.
O Programa “Adote Uma Escola” escolheu a escola pública
da zona oeste de Sorocaba para

ser o modelo desse tipo de experiência. Segundo o diretor de
mercado da Unimed, José Augusto Rabello, tudo começou
após o patrocínio da manutenção da Praça Professor Dr.
Francisco José de Barros. “Percebemos que poderíamos melhorar mais equipamentos públicos do entorno do hospital da
empresa. Então, decidimos entrar na escola”, diz.
Em comum acordo com a direção, a empresa reformou os
forros dos tetos de todas as salas
e classes da edificação. O passo
decisivo, que influenciou no
ensino, foi quando a Unimed
decidiu investir no reforço escolar. “Sem a empresa, teríamos mais alunos com atraso na
aprendizagem”, admite a professora e coordenadora pedagógica da escola, Maria do Carmo Toledo Vieira.
Neste ano, 25 alunos têm au-

Revitalização de
praça ao lado da
escola inspirou a
‘adoção’ da escola

las com uma professora contratada pela Unimed. Esse grupo não conseguiu acompanhar
o ritmo de seus colegas de 1º a 4°
ano do ensino fundamental.
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SALTO/A explicação para melhorar a nota de matemática e
português e barrar o atraso escolar (que ocasionaria a repetência, se não existisse a progressão continuada), Maria do
Carmo mostra como a parceria
proporcionou bons resultados.
“Assim que verificamos queda
nas notas de português, solicitamos apoio à Unimed, que enviou uma professora”, diz. A
média cresceu de 2,51 (2007)
para 5,35 (alunos de 5º ano). A
meta para 2012 é 5,44.
A parceria firmou convênio
com a ONG Pintura Solidária e o
Clube de Xadrez de Sorocaba.
“Os alunos ganharam as oficinas e desenvolveram a criatividade e a capacidade cognitiva”,
diz a professora Marilene Poletto Duarte, professora de ensino
fundamental da escola. Segundo ela, a oficina de xadrez ajudou em matemática - as médias cresceram de 1,57 (2007)
para 5,55 (2011). Tudo com a
aprovação de pais e mestres.

A estrutura e o ambiente
da escola estadual visitada
pelo BOM DIA nem parece
de escola pública. Há
campo de futebol com
grama conservada, pintura
colorida na edificação,
conservação geral em
ordem. Até chafariz o local
tem. Estudam ali 180
alunos, divididos em sete
classes. As festas de
Páscoa, das Crianças, Natal
e de Aniversariantes do
Mês são organizadas pela
parceira Unimed.

Manutenção é feita
pela parceira

R$
181 mil
foram investidos pela
Unimed entre 2006 e
2011 na escola
estadual José Osório
de Campos Maia e
Almeida, na zona
oeste, perto do Novo
Mundo, na divisa
com Votorantim

EVOLUÇÃO NATURAL

“O governo pode
incentivar empresas
a apoiar as escolas,
mas jamais obrigar.
A parceria só será
eficiente se for
espontânea”
_José Augusto Rabello
Diretor de mercado da
Unimed

