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O
s 110 anos de criação
do Colégio Militar de
Porto Alegre (CMPA)
foram celebrados no

sábado (26/3), com a participa-
ção de autoridades, como o vi-
ce-presidente da República Ha-
milton Mourão, que foi homena-
geado e desfilou com alunos e
ex-alunos da instituição, onde
estudou por três anos.

Acompanhado do deputado
Tenente Coronel Zucco e do co-
mandante e diretor de Ensino
do CMPA coronel Italo Mainieri
Junior, Mourão destacou os
110 anos do CMPA e os 250
anos da Capital. “Para um ex-
aluno, retornar ao colégio co-
mo vice-presidente da Repúbli-
ca é sempre motivo de muita
emoção”, afirmou. Ele lembrou
que estudou como interno no
colégio. “Vivi o dia a dia inten-

so: café, almoço e jantar, no
que chamávamos, carinhosa-
mente, de restaurante Santana,
o nosso rancho”, explicou.

Em mensagem ao batalhão
escolar, Mourão ressaltou: “Vo-

cês vão levar três coisas daqui.
Primeiro, os valores que estão
aprendendo aqui, transmitidos
desde casa, mas reforçados por
seus professores, instrutores e
monitores. Os valores cívicos
de amor à pátria, amor ao
próximo, camaradagem, lealda-
de, integridade e honestidade,
que irão servir para toda a vi-
da. E o conhecimento, que é a
maior ferramenta que o ser hu-
mano pode ter”, completou.

Já o diretor Mainieri Junior
apontou o CMPA como referên-
cia em educação, com proposta
pedagógica diferenciada. “Nos-
so objetivo é preparar o jovem
para a vida cidadã que encon-
trará ao concluir os estudos
nesse estabelecimento de ensi-
no, e que lhe exigirá ordem, dis-
ciplina, respeito, valores mo-
rais e afetivos”, argumentou.
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Mourão desfilou com estudantes

CMPAfesteja110anos,
comdesfileehomenagens

n Sinepe: O Sindicato dos Estabe-
lecimentos de Ensino Privado do
RS lançou a nova plataforma de
conteúdos educacionais “Educação
em Pauta”. Assim, o site www.
sinepe-rs.org.br/educacaoempauta
substitui a tradicional revista do
Sindicato “Educação em Revista”,
em circulação desde 1996. A pla-
taforma traz reportagens analíti-
cas sobre temas importantes da
educação, como novo Ensino Mé-
dio, tendências educacionais pós-
pandemia, desafios para a gestão
escolar, práticas inovadoras no
ensino, além de artigos e entrevis-
tas com especialistas do setor.
n Geempa: A ONG educacional
gaúcha Geempa informa que, a
cada dois anos, renova a sua dire-
toria e o Conselho Fiscal, através
de eleições. Ocorrem em abril,
sendo, neste ano, nos próximos
dias. Segundo Esther Pillar Grossi,
da direção do Geempa, “a regulari-
dade dessas eleições também con-
tribui para a vitalidade e a produ-
tividade das pesquisas realizadas,
formações e ações desse Grupo,
que tanto tem contribuído para a
atualização do ensino, nos seus
mais de 50 anos de atividades”.
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Professores terão Letramento Digital e Criativo
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A influência da seleção e da
formação de diretores escolares
na qualidade da educação nas
escolas públicas será pesquisada,
para que sirva de apoio educacio-
nal. Acordo entre a Atricon (As-
sociação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Brasil) e a
organização D3e (Dados para
um Debate Democrático em
Educação) prevê esse estudo.

O projeto tem ainda a partici-
pação do Conselho Nacional de
Presidentes dos Tribunais de
Contas e do Comitê Técnico da
Educação do Instituto Rui Bar-
bosa. A parceria também esta-
belece a realização de ativida-
des de capacitação, intercâmbio
e cooperação técnico-científica.

O presidente da Atricon, Cezar
Miola, explica que “além de iden-
tificar os fatores da gestão esco-

lar que beneficiam o desempe-
nho dos estudantes, o projeto
visa disseminar as boas práti-
cas mapeadas, para que sir-
vam de referência a outros ges-
tores e profissionais que atuam
na área pública”. E revela que
a iniciativa integra uma série
de ações, desenvolvidas pelos
órgãos de controle, voltadas à
análise de políticas públicas.

O coordenador do projeto na
Atricon, conselheiro Fabrício
Macedo Motta, aponta a impor-
tância de identificar as diversas
formas de escolha de diretores de
escolas, investimentos públicos
em sua qualificação e reflexos
na qualidade da educação públi-
ca. E informa que, pelo acordo,
a participação dos Tribunais
de Contas se dará por adesão.
Detalhes: bityli.com/BUZHF.

Estão abertas as inscrições
ao “Pisa para Escolas”, avaliação
educacional para alunos de 15
anos, na mesma escala do Pro-
grama Internacional de Avaliação
de Estudantes (Pisa), que permi-
te a comparação dos resultados
da escola avaliada com os dos
países avaliados pelo programa.

Desenvolvido pela Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE)
para avaliar Leitura, Matemáti-
ca e Ciências, em âmbito esco-
lar; e com a Fundação Cesgran-
rio credenciada para aplicar a
avaliação no Brasil, o “Pisa pa-
ra Escolas” terá, neste ano, dois
ciclos: o 1°, em junho e julho, on-
de as escolas e redes de ensino
interessadas podem se inscre-
ver até 30/4; e o 2°, de aplicação
em outubro e novembro, com ins-
crições até 30/7. Escolas interes-
sadas devem enviar e-mail para:
pisaparaescolas@cesgran-
rio.org.br. E mais informes: pisa-
paraescolas.cesgranrio.org.br.
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Aniversário do Colégio Militar de Porto Alegre foi celebrado sábado,
com a participação do ex-aluno e vice-presidente Hamilton Mourão
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n A Secretaria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer de Alegrete,
em parceria com o Sebrae RS,
anunciou a realização de oficinas
de Letramento Digital e Criativo,
destinadas a professores da rede
municipal, a partir de 12/4. Assim,
foram recebidos os materiais
para a primeira atividade, que

integra o programa “Educação
Empreendedora” no município.
As competências inovadoras do
chamado pensamento computa-
cional vão ser compartilhadas
com os docentes, sendo dividi-
das em oito oficinas, que segui-
rão até novembro, num total de
64 horas de capacitação.
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