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[10/6/2009] A proposta curricular da 

Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo conduziu o primeiro debate no Fórum de 

Extensão Universitária, que teve como tema as 

“novas fronteiras e os desafios para a 

licenciatura em educação física no Estado de 

São Paulo”. O projeto de melhoria para a 

educação, que teve início na gestão da ex-

secretária Maria Helena Guimarães de Castro, 

foi apresentado pela professora de ciências e 

biologia Maria Silvia Sanchez Bortolozzo, 

representante da Secretaria do Estado de São Paulo no evento. 

 

As propostas apresentadas por Maria Silvia, principalmente as que dizem respeito ao 

planejamento e à interação do Canal de Comunicação entre a SE e os professores da rede 

renderam algumas questões por parte do público. Para alguns participantes do fórum, a 

realidade da sala ou da quadra da escola muitas vezes exige atitudes que não estão previstas no 

planejamento ou no material didático proposto. Maria Silvia esclareceu que o planejamento é 

uma orientação e que os professores podem inserir no Canal de Comunicação as atividades 

desenvolvidas na escola ou que considerem interessante realizar. “O conteúdo da proposta e do 

planejamento não pode ser fechado. Atuei 26 anos na sala de aula e conheço a realidade da sala 

de aula. O professor deve agir de acordo com a realidade diagnosticada no local onde leciona e 

com as necessidades dos alunos. Mas era preciso criar uma política de ensino. O planejamento é 

um norte”, explicou. 

Para o professor Ademir de Marco, do Departamento de Educação Motora da Faculdade de 

Educação Física da Unicamp, organizadora do evento ao lado da Faculdade de Educação, uma 

das expectativas em relação ao fórum é a abertura de diálogo entre estudantes, professores, 

universidade, profissionais e a Secretaria do Estado. Na sua opinião, a presença de um 

representante da secretaria foi importante para que os participantes conhecessem o que é 

colocado pela secretaria. O professor considerou importante também a disposição de Maria 

Silvia em dar continuidade ao debate por e-mail, já que são muitas as questões relacionadas a 

licenciatura. De acordo com o diretor da FEF, Paulo Cesar Montagner, tanto a FEF quanto a FE 

tem dedicado parte de seus esforços acadêmicos para qualidade da formação em licenciatura 

visando à qualidade das atividades escolares.   

 


