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440 alunos vão repetir o ano
Índice é considerado baixo pela CRE e pela direção das particulares. Município quer melhorar dado em 2019
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Somando as três redes de ensino, Vera Cruz tem 3.890 alunos

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Nas escolas da rede 
particular, menos reprovações

EM VERA CRUZ

REDE MUNICIPAL

APROVAÇÕES E REPROVAÇÕES

REDE ESTADUAL

REDE PARTICULAR

Fonte: Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Secretaria Estadual de Educação

Fonte: Direção das escolas

Escola
Padre Benno Mueller
Helberg Franke
São Francisco
Cândido Pritsch
Elemar Kroth
Jacob Blész
José Pedro Pauli
São Sebastião
João Carlos Rech
José Bonifácio
Júlio de Castilhos
Intendente Koelzer
Sagrado C. de Jesus
Gonçalves Dias

Escola
Mesquita
Paraguaçu
Vera Cruz
Hannemann
Walter Dreyer

Escola
Anchieta
Imigrante

Total de alunos
58

185
70
55

298
281
109
63

263
177
17
16
27
45

1664

Total de alunos
221
255
833
189
109

1607

Total de alunos
209
410
619

Reprovados
3
2
4
2

47
23
4
3

44
12
-
-
3
-

147

Reprovados
8

31
185
30
22

276

Reprovados
9
8

17

No ano passado, 619 alu-
nos frequentaram as escolas 
da rede particular de Vera 
Cruz: 209 no Anchieta e 410 
no Instituto Sinodal Imigran-
te (Imi). Nos dois educandá-
rios, os dados comprovam 
o número menor de repro-
vações, se comparado com 
a maioria dos colégios das 
redes estadual e municipal. O 
Anchieta teve nove repentes 
e o Imi, oito. 

Conforme a direção do An-
chieta, o índice de reprovação 
é considerado pequeno. “As 
reprovações sempre são mo-
tivos de preocupação para 
a escola. Vários elementos 
compõem a reprovação de 
um aluno, como dificuldade 
na aprendizagem, falta de 
interesse, responsabilidade, 
foco e comprometimento 
com as tarefas propostas”, 
sublinha a direção, que apon-
ta que o maior índice de re-

provação está no 6° ano. “É 
o nível onde ocorre a maior 
mudança curricular e alguns 
alunos têm dificuldades em 
gerenciar as rotinas de estu-
dos”, acrescenta a escola.

Ainda segundo o educan-
dário, quando se percebe 
um baixo rendimento por 
parte do aluno, é realizado 
um diálogo com ele, com o 
objetivo de entusiasmá-lo, 
oferecer alternativas em con-
junto com a família para que 
ele desenvolva o potencial. 
“Acreditamos ser essa a me-
lhor forma de reduzir os índi-
ces de reprovação”, arremata 
a direção da escola Anchieta.

No Instituto Sinodal Imi-
grante, a direção diz que o 
índice de reprovação é bem 
baixo e atrela o resultado ao 
trabalho conjunto realizado 
com as famílias e ao acom-
panhamento pedagógico 
especializado.

Do total de alunos matri-
culados nas escolas de Vera 
Cruz, 440 irão frequentar a 
mesma série em 2019. É a 
chamada repetência, vista 
nos educandários das três 
redes de ensino: municipal, 
estadual e particular. Em 
números absolutos, a Escola 
Vera Cruz foi a que mais teve 
reprovações no ano passado. 
185 estudantes não alcança-
ram a média prevista. Soman-
do com as demais escolas da 
rede estadual, foram, ao todo, 
276 reprovações. Na ava-
liação da 6ª Coordenadoria 
Regional de Educação (CRE), 
os índices são considerados 
tranquilos, embora reconhe-
ça que cada reprovação é 
preocupante. “Cada aluno 
é único e deve ter um olhar 
e acompanhamento de sua 
aprendizagem”, frisa a CRE, 
que acrescenta que a reprova-
ção nestas escolas aconteceu 
de forma mais acentuada nos 
anos finais, principalmente 
no 6º e no 7º ano, quando 
ocorre uma baixa em apren-
dizagem, devido à transição 

da fase de vida que os alunos 
se encontram.

O número total de repeten-
tes das escolas da rede muni-
cipal, conforme a Secretaria 
de Educação de Vera Cruz, 
foi de 147. O educandário que 
mais teve reprovações, tam-
bém em números absolutos, 
foi o Elemar Kroth, do bairro 
Boa Vista: 47 estudantes irão 
repetir o ano de ensino. Con-
forme o secretário de Educa-
ção, Cláudio Stoeckel, é um 
desafio diminuir os índices 
em 2019, mas garante que 
toda a rede irá se empenhar. 
“Temos problemas em algu-
mas turmas, em que um ou 
outro aluno apresenta mais 
dificuldades, além da questão 
de evasão. Mas a Secretaria, 
em conjunto com a escola, 
que tem autonomia para 
pensar ações de diminuição 
de reprovação, irá promover 
mais atividades”, destaca ele, 
que lembra do projeto “Ler e 
aprender mais”, desenvolvi-
do pelo professor Manfredo 
Brandt, que auxilia os alunos 
no entendimento dos estu-
dos, e o “Duelos do Saber”, 
aplicado tradicionalmente 
no segundo semestre do ano.

· TALãO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 
de informações para o cálcu-
lo do índice de participação 
do município no retorno do 
ICMS e para a atualização do 
cadastro do estabelecimento 
rural. 

· SAÚDE
Os moradores da Linha Cipria-
no de Oliveira que necessi-
tam de atendimento médico 
podem se dirigir ao Posto 
Central de Vera Cruz, bem 
como ao Posto de Saúde de 
Ferraz. A medida foi revista 
pela Secretaria de Saúde 
após relato de dificuldades 
de deslocamento, princi-
palmente pelas restrições 
de horário de ônibus e pela 
distância. Até então, a deci-
são era de que os moradores 
antes do asfalto da RSC-287 
se consultassem em Ferraz.

· ENCONTRO DA FAMÍLIA
A família Pauli e seus descen-
dentes convidam para partici-
par do 3º encontro da família, 
que será realizado em Missal, 
no Paraná, nos dias 2 e 3 de 
março, no Centro de Eventos 
da cidade. Recepção a partir 
das 16 horas de sábado. Mais 
informações no Facebook/
Paulis Fest III ou pelos con-
tatos (45) 98814-4110, (45) 
98805-1542, (45) 99965-
2216 ou (45) 99143-0410.

· JOGO
A diretoria da Sociedade 
Mista Sempre Avante, de 
Dona Josefa, avisa seus sócios 
que haverá jogo de bolão 
de mesa no dia 23 de feve-
reiro, na sede comunitária 
Sete de Junho, com início às 
13h30min.

· EXCURSãO
A presidente da Sociedade 
de Damas Primavera Au-
gusta Vitória avisa as sócias 
e demais interessados para 
um excursão dia 2 de março 
no Balneário Fagundes, em 
Mato Leitão, saída às 7 ho-
ras de Vera Cruz, passando 
por Cipriano. Sócias grátis e 
os demais R$ 25, incluindo 
passagem e entrada. Confir-
mações pelo telefone (51) 
3718-2118 ou 9 9538-2556, 
com Gládis até quarta-feira. 
É preciso informar o número 
do RG.
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