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Dentro do programa Dupla Escola, a nova escola vai oferecer formação em Língua Francesa.
O processo de seleção de professores começa no dia 15.04.
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Nesta  sexta-feira  (12/04),  o  secretário  de
Estado  de  Educação,  Wilson  Risolia,  e  o
embaixador  da  França,  Bruno  Delaye,
apresentaram,  no  Teatro  Maison  de  France,
Centro do Rio, o projeto Escolas Bilíngues aos
professores  de  Língua  Francesa  da  rede
estadual  de  ensino.  Cerca  de  40  docentes
conheceram a primeira escola do projeto que
vai  oferecer  o ensino do idioma francês na
modalidade  integrada  ao  Ensino  Médio
Regular.  A  proposta do encontro  foi  levar  a
esses  educadores  as  informações  e
convidá-los a participar  do processo seletivo
que  vai  ter  início  na  próxima  segunda-feira
(15/04).  Professores  de  outras  disciplinas
também poderão participar.

 
A escola bilíngue de Português-Francês é um projeto inovador, fruto de um convênio da Secretaria de Estado de
Educação com a Académie de Créteil e a Embaixada da França,  e parte do Programa Dupla Escola.  Sua
proposta pedagógica tem como objetivo a formação de jovens protagonistas, com bom conhecimento da Língua
Francesa e com as competências necessárias ao mundo globalizado do século XXI. O programa prevê também
a criação de escolas com a oferta de línguas espanhola, inglesa e mandarim.
 
O  projeto  apresentado  hoje  selecionará
professores de Língua Francesa e de outras
disciplinas que tenham interesse em participar.
Para  esses  últimos,  é  aconselhável  o
conhecimento básico do idioma francês. Todos
os professores dessa escola terão formação
inicial e continuada, em serviço, voltados para
a proficiência em Língua Francesa e para a
apropriação  de  metodologias  inovadoras  de
ensino. Além disso, serão realizadas reuniões
semanais  de  planejamento  pedagógico  das
atividades integradas, envolvendo todo o corpo
docente,  contando  com o  comprometimento
dos professores numa carga horária de trinta
horas (30h) semanais para implementação da
proposta pedagógica inovadora da escola. A capacidade de inovação, a habilidade para desenvolver trabalhos
em equipe e o desenvolvimento constante nos âmbitos pessoal e profissional alinham os perfis desejados.
 
Atendendo às competências necessárias do século XXI, o colégio vai operar na gestão integrada no âmbito de
cada processo e em seu conjunto; desenvolver a prática de metodologias integradoras; e incorporar a leitura da
escrita e das tecnologias de informação e comunicação.  Na proposta,  estão previstos um ateliê científico,
jardinagem, aplicação dos conhecimentos linguísticos para fins de pesquisa e uso da língua para estudo das

Ciências da Natureza.
 
O secretário Wilson Risolia agradeceu aos parceiros do projeto
que vai oportunizar que alunos da rede pública possam cursar
uma escola bilíngue. Ele citou o momento especial pelo qual o
país passa com a programação de vários eventos internacionais
para os próximos anos.
– A escola bilíngue oferecerá mais uma possibilidade de os
nossos alunos se  capacitarem para participar  deles.  É uma
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janela  que  não  pode  se  fechar.  A  nossa  opção  foi  fazer
parceria  com  outros  governos.  Precisamos  oferecer  a
oportunidade hoje.  Daqui  a três anos,  esse aluno vai  poder
trabalhar como guia turístico, ter sua renda, ajudar sua família
ou custear novos estudos, além de usufruir do enriquecimento
cultural que o projeto vai promover.
 
O embaixador Bruno Delay destacou que tanto o Brasil como a
França  compartilham a  crença  numa  educação  publica  de
qualidade para formar cidadãos responsáveis e autônomos.
– Este projeto educativo franco-brasileiro e inovador  está no
centro da nossa cooperação bilateral por  ser  a educação a
chave do desenvolvimento de nossos países numa sociedade do
conhecimento.
 

O subsecretário de Gestão do Ensino,  Antonio Neto,  falou sobre o projeto Dupla Escola,  no qual a escola
bilíngue se insere, e que pretende mudar o ensino do Rio de Janeiro criando oportunidades até pouco tempo
inimagináveis em uma escola pública.
– Hoje, a escola precisa se envolver com habilidades e competências que são extremamente necessárias para
que esses jovens consigam não só uma inserção no mercado de trabalho, mas também ter um posicionamento
autônomo e que consiga visualizar o que é o mundo dele nesse século. O resultado dessa proposta é o aluno
formado e totalmente consciente da sua posição no mundo.
 
O professor  de Língua Francesa,  Francisco Nascimento,  há 19
anos lecionando no Ciep Federico Fellini, de Tomaz Coelho, achou
o projeto revolucionário.
– Eu me interessei pelo projeto. Acho que, com empenho, o projeto
poderá ser implementado de uma maneira excelente.
Também  participaram  da  apresentação  a  representante  da
Academie de Créteil, professora Sonia Timizar; o superintendente
de Desenvolvimento de Pessoas, Antonio Lousao; Maíse Coutinho
e  Marcela  Magalhães,  também  da  Supdp;  Maria  Aparecida
Jacomelli,  coordenadora do projeto Dupla Escola; Bianca Leda e
Adriana  Lessa,  da  diretoria  de  Articulação  Curricular;  e  os
gestores Adriano Giglio, Clarice Paiva e Rita Jobim.
 
Para saber mais sobre o processo, os professores podem conferir
o edital que será publicado a partir  da próxima semana e enviar
email para processoseletivo@educacao.rj.gov.br.

 
 
Mais sobre a escola-bilíngue Português-Francês
 
O ensino bilíngue é adotado como estratégia para se formar alunos
críticos e autônomos, capazes de se apropriar de uma segunda língua com fins de pesquisa, enriquecimento
cultural e desenvolvimento intra e interpessoal. Para tanto, nessa escola, o aprendizado da língua vai além do
modelo tradicional utilizado nas escolas de Ensino Básico.
Além do ensino estrutural da língua francesa, que propiciará o domínio de um novo idioma e uma abertura
cultural,  os alunos poderão aprimorar  sua compreensão auditiva e expressão oral a partir  de um trabalho
interdisciplinar, privilegiando-se o estudo de Ciências. Assim, os conhecimentos linguísticos serão aplicados na
comunicação e cooperação para a realização de experimentos científicos,  atividades lúdicas e interações
culturais com países francófonos.
 
Nesse sentido, os professores que vão compor essa escola são personagens essenciais para que se realize, de
fato,  um trabalho colaborativo,  de liderança compartilhada entre professores e estudantes,  instigando-os à
iniciação científica e ao exercício de sua criatividade. Desse modo, as aprendizagens e capacidades dos alunos
são aplicadas em todos os contextos escolares,  gerando progressiva autonomia,  com o objetivo maior de se
alcançar um nível avançado de proficiência em língua francesa.
Programa Dupla Escola
 
O modelo de ensino integrado criado em 2008, pelo Governo do Estado, agrega ao Ensino Médio cursos que
oferecem aos alunos competências, atitudes e valores indispensáveis para a vida profissional e em sociedade. A
nova proposta pedagógica estabeleceu um modelo de Educação Integral voltado para o desenvolvimento de
novas habilidades para a formação profissional.
 
A iniciativa veio atender a expectativa dos alunos por cursos para a formação profissional, anseio apontado em
pesquisa realizada pela Seeduc em 2011. Nesse novo modelo pedagógico de ensino, as disciplinas da base
comum estão integradas à educação visando também a preparação para o mercado de trabalho.
 
Atualmente, o Dupla Escola é adotado em unidades de rede estadual de ensino no sistema de parcerias com
instituições ou empresas apoiadoras do programa ou em escolas onde a iniciativa é exclusivamente pública.
 
Com um currículo inovador, em jornada ampliada e com foco na formação geral, as disciplinas são integradas
de forma a oferecer  um processo educacional em que o jovem percebe a utilidade e a necessidade do
conhecimento para o exercício de qualquer  profissão.  E os resultados desse tipo de experiência têm sido
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estimulantes: a maior parte dos alunos formados por essas escolas no ano passado estão em universidades e/ou
no mercado de trabalho.
 
Hoje, as escolas criadas em parcerias com instituições e entidades são o Colégio Estadual José Leite Lopes
(Nave), na Tijuca que, com o Instituto Oi Futuro, oferece cursos de Geração de Multimídia e Programação de
Jogos Digitais e Roteiro Para Mídias Digitais; o Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (Nata),
em São Gonçalo, primeira escola de tecnologia de alimentos do Estado do Rio que conta com o apoio de o
Instituto Grupo Pão de Açúcar, da Cooperativa Central dos Produtores de Leite (CCPL) e da Secretaria de
Agricultura (SEAPEC), e oferece cursos de Panificação e Leite e Derivados; o Colégio Estadual Walter Erich
Heine, em Santa Cruz, que surgiu de uma parceria com a Thyssenkrupp CSA criando o curso de administração
com foco na preservação ambiental e que funciona em prédio construído dentro de especificações sustentáveis.
A mais recente parceria é a que possibilitou a criação do Colégio Estadual Chico Anysio, que, com o trabalho
do Instituto Ayrton Senna, do Ibmec e da Secretaria de Esporte e Lazer  do Estado do Rio de Janeiro,  vai
oportunizar formação em mercado e negócios e a prática esportiva em luta olímpica e esgrima.
 
Entre os colégios de iniciativa exclusivamente pública, a rede conta com o Centro Interescolar Miécimo da Silva,
em Campo Grande, onde os alunos podem optar por cursos de Administração, Edificações ou Informática. O
Colégio Estadual Pedro II,  em Petrópolis,  proporciona cursos de produção de Áudio e Vídeo e o Colégio
Estadual Agrícola Rei Alberto I, também na região Serrana – Nova Friburgo –, oferece curso de Administração.
O Colégio Estadual Agrícola Almirante Ernani do Amaral Peixoto, em Magé, atende os alunos da região com
curso de Agropecuária e o Colégio Estadual Infante Dom Henrique,  em Copacabana, orienta os estudantes
interessados na atividade hoteleira, com curso de hospedagem.
 
Em 2012, o programa Dupla Escola recebeu o prêmio Barão de Mauá como inovação. O objetivo é que toda a
rede, nos próximos dez anos, adote esse modelo de ensino.
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