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Governo anuncia 
mais 15 escolas 
de ensino integral
Novidade é ampliação da oferta da modalidade para o fundamental

O Governo de Alagoas, 
por meio da Secreta-
ria de Estado da Edu-

cação (Seduc), cumpriu a 
meta e anunciou as 15 novas 
escolas que serão contempla-
das com Programa Alagoano 
de Ensino Integral da Rede 
Pública Estadual (Palei) a 
partir do ano letivo 2018. 
Agora, serão 50 unidades ao 
todo, abrangendo todas as 
13 Gerências Regionais de 
Educação (Gere) do Estado.

A novidade para 2018 
será a ampliação da oferta 
da modalidade para o ensi-
no fundamental, com três 
unidades na capital: Escola 
Estadual Professor Virgí-
nio de Campos, na Ponta da 
Terra, e as escolas estaduais 
Professor Vitorino da Rocha 
e Teotônio Vilela, ambas no 
Centro Educacional de Pes-
quisa Aplicada (Cepa).

Pioneiro na implanta-
ção do modelo nas escolas 
pública de Alagoas, com a 
primeira experiência exi-
tosa na sua gestão na rede 
municipal de Arapiraca, o 
vice-governador e secretário 
de Estado da Educação, Lu-
ciano Barbosa, comemora os 
resultados.

“Quando o governador 
Renan Filho assumiu não 
existia uma única escola em 
tempo integral funcionando 
no Estado. Em três meses 
de gestão, entregamos a pri-
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Em 2018, rede pública estadual terá 50 unidades com ensino integral

Dia desses, vi uma cena 
que me deixou co-
movida. Mãe e filha 

andavam apressadas e riam 
muito enquanto tentavam 
escapar de uma tempestade 
na hora da saída da escola. 

A mãe, encharcada, aju-
dava a menina de uns 6 anos 
(no máximo) a equilibrar o 
guarda-chuva, que virava 
as pontinhas, com a força do 
vento, sobre a cabeça. 

Ela poderia ter espera-
do o temporal passar. Essas 
pancadas, apesar de fortes, 
costumam durar pouco nesta 
época do ano em São Paulo. 
Poderia ter colocado a crian-
ça no colo e se protegido da 
água também, ou ter pedido 
uma carona, ou tomado um 
táxi.

Poderia ter agido de mil 
maneiras diferentes. Mas op-
tou por emprestar o guarda-
-chuva quebrado e se molhar. 

Para além da loucurinha 
pré-gripe que se desenhou, 
o que me fez gostar daquela 
dupla foi a alegria com que 
a mãe abriu mão do seu con-
forto e a naturalidade que a 
filha aceitou o guarda-chuva, 
como se não houvesse outra 
alternativa.

Mães se dedicam pelos fi-
lhos todos os dias. É o basicão 
da maternidade. Mas é possí-
vel tornar isso um sacrifício, 
cobrar, reclamar, fazer as 
coisas sem querer, por obri-
gação.

Essa mãe foi, para mim, 
uma ilustração de quem faz 
porque quer. Imaginei que se 
um dia ela não quisesse ceder 
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meira, a Marcos Antônio, no 
Benedito Bentes, e não pa-
ramos. Hoje são 35 e vamos 
iniciar o ano letivo com 50 
unidades”, comemora Lucia-
no Barbosa.

O superintendente de Po-
líticas Educacionais da Se-
duc, Ricardo Lisboa, explica 
que a proposta do ensino in-
tegral vai além da ampliação 
de jornada de estudos. “Mais 
do que alargar o tempo na 
escola, queremos levar ao 
nosso aluno uma formação 
mais ampla, voltada para a 
formação do ser enquanto 
indivíduo, trabalhando não 
só o cognitivo, mas também 
o social. Por isso, este ano, 
estamos inovando ao expan-
dir esta experiência também 

para o ensino fundamental, 
pois a ideia é fazer com que 
este modelo avance em toda 
a Educação Básica”, explica 
Ricardo.

MATRÍCULA
De acordo com a Seduc, 

assim como as demais esco-
las da rede pública estadual, 
as novas unidades ofertan-
tes de ensino integral es-
tarão com a pré-matrícula 
online aberta na primeira 
semana de dezembro, no 
período de 4 a 10, conforme 
Portaria publicada no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) 
de 24 de novembro de 2017. 
O endereço para a efetua-
ção da pré-matrícula é o 
site  www.matriculaonline.
al.gov.br.

o guarda-chuva, diria com o 
mesmo riso frouxo: “Vai mais 
prá lá, não é só você que não 
quer se molhar”. Tenho um 
apreço especial por quem é 
honesto consigo.

A filha, por outro lado, 
aceitou a gentileza com 
doçura e sem cerimônia. 
Crianças estão acostuma-
das a serem cuidadas. 

Mas é possível receber 
os cuidados com desdém e, 
ainda assim, reclamar do 
desconforto, fingir que não 
entendeu o esforço do ou-
tro, fazer de conta que não 
vai aceitar para, depois da 
primeira insistência, pe-
gar o guarda-chuva.

Essa menina entendeu 
que, no fim de tudo, chega-
riam as duas imprestavel-
mente molhadas até o des-
tino final e que, ali, o que 
estava em jogo era a par-
ceria. Tenho um carinho 
especial por quem topa en-
trar na brincadeira.

Foi uma cena curta, 
mas que, para mim, con-
tinha todos os elementos 
que representam o que é 
abraçar o desafio da mater-
nidade: o gosto pela aven-
tura, o desprendimento 
de abrir mão do que antes 
era prioridade, a sabedoria 
de fazer isso com leveza, 
a criação de uma parce-
ria grandiosa, cuidadosa 
e atemporal, a capacidade 
de brincar com responsabi-
lidade.

E o mais importante: a 
certeza de saber que nosso 
guarda-chuva pode até ser 
grande, mas algumas tem-
pestades também são; de 
saber que, mesmo assim, 
ainda que (as vezes) capen-
ga, ele faz uma função im-
portantíssima para quem 
o segura; de saber que, 
para criança molhada, tem 
banho quente, mas para 
criança que não aprendeu 
a gostar da chuva…

Guarda-chuva para quê? E para quem?
A maternidade é um banho quente e uma xícara de chá


