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talvez, a mais gratificante de to-
das. Para esse projeto, contamos
com o convênio da Semed (Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção). Agradeço a Deus pela opor-
tunidade de fazer esse serviço.

JV -Você jáestevena
Finlândia, conhecendoa
educaçãodopaísqueéum
modelomundial. Easescolas
quevocêdirigesempre
estiveramnavanguardada
educaçãonoAmazonas.Ao
veroqueseestá fazendoem
educaçãonomundo,eos
seusresultadosemManaus,
comoasra.avaliaseestáno
caminhocerto?
NF — De fato, sempre busquei es-
tudar e pesquisar sobre educa-
ção, e continuo sonhando que a
educação do nosso país um dia
atinja um patamar bem mais ele-
vado do que temos hoje. Quando
deparamos com a realidade da
educação da Finlândia, vimos o
quanto estamos distantes, quan-
do se trata, principalmente, do
ensino público do nosso país. Po-
rém, quando comparo com o
meu projeto político-pedagógico
e a nossa visão humanista e
construtivista, fico feliz e com a
certeza de que estamos no cami-
nho certo. O que há de se consi-
derar é que nossa sociedade, a
cultura, visão consumista, é
bem diferente da visão daquele

povo educado, disciplinado,
trabalhador, resiliente e res-
peitoso com a natureza. Mas
podemos sonhar e ir colocan-
do umas gotas de esperança
de que tenhamos um futuro
melhor.

JV -Quaissãoos
diferenciaisdeeducação
queasescolasoferecemà
sociedadeamazonense?
NF - Não é uma pergunta fá-
cil. Quando estive como
membro do Conselho Esta-
dual de Educação e Presiden-
te do Sindicato das Escolas
Particulares do Amazonas,
eu tinha um conhecimento
melhor do perfil das escolas
tantodasparticularesquanto
das públicas. Hoje não tenho
muitos parâmetros. Porém,
posso garantir que tanto no
ensino público quanto no pri-
vado tem boas e más escolas.
Apesardosórgãoscompeten-
tes responsáveis por creden-
ciar ou autorizar o funciona-
mento das escolas, quem tem
melhores condições de ava-
liar os serviços são os pais,
professores e alunos. Parti-
cularmente, considero um
diferencial importante o aco-
lhimento ao aluno, as compe-
tências e habilidades pedagó-
gicas dos professores e a filo-
sofia da escola.

JV—Falesobreomaisnovo
projetoqueéoprograma
voltadoparaalunoscom
altashabilidades.
NF — Hoje se fala muito no
processo de inclusão, e toda
escolasabequetemqueestar
preparada para receber alu-
nos com deficiências, entre
outras: TEA, TDH, TOD, entre
outros, e, nesse aspecto, as
escolas estão buscando capa-
citarseusprofessorespara li-
dar com esses alunos, porém
percebe-se que o aluno com
altas habilidades também
precisam ser incluídos, pois
fazem parte desse grupo e há
pouco conhecimento sobre
como atender os alunos com
super dotação. Para preen-
cher essa lacuna, estamos, a
partir desse mês, iniciando
um programa especial para
alunos com laudo compro-
vando a superdotação. As ati-
vidades, coordenadas por
uma especialista, serão ofe-
recidas no contraturno, e es-
tamos abrindo vagas para
alunos de outras escolas.

JV-NoDia Internacionalda
Mulher,deixesua
mensagem.Asra.queé
umapessoa inspiradora
paraasmulheres.
NF — Mulheres, não desistam
dos seus sonhos. Confiem
em Deus! Essa é a minha
mensagemparatodasquees-
tão em busca de realizar seus
projetos.

BIOMETRIA
Eu gosto de…

… jogar baralho, pescar,
cuidar das plantas, tomar
banho de rio e cachoeira,
ler, viajar, conversar com
meus netos, namorar com
meu marido (Geraldo Pio
de Souza) e contemplar as
maravilhas que a vida
oferece. NF

cimento profissional, bolsa de
estudos para filhos de professo-
res, plano de saúde, entre outros
benefícios, e, principalmente,
tratamento diferenciado. Outra
ação de relevância é o atendi-
mento que damos há 32 anos a
135 crianças carentes na Creche
Zezé Pio, cujo um dos objetivos é
daràsmãesoportunidadedetra-
balhar para o sustento dos seus
filhos. As INFS também lidera-
ram o projeto ‘Adote um Ciclo”,
que visa reduzir a pobreza
menstrual doando absorvente a
mulheres.
Como representante do Instituto
Ela, abraçamos a campanha na-
cional "Adote um Ciclo", progra-
ma de combate à pobreza mens-
trual. Em dois anos, já distribuí-
mos mais de 200 mil absorven-
tes, entregues às jovens de algu-
mas escolas públicas, nas UBS,

A professora Martha Falcão, célebre personalidade amazonense na área da educação e do meio ambiente, deixou muitos legados para o estado do Amazonas. Mas um de-
les se traduz na herança cultural e educacional que ela proporcionou a sua filha Nelly Falcão de Souza. Presidente das Instituições Nelly Falcão de Souza – INFS, que
engloba o Colégio Martha Falcão e o Centro Educacional Pinocchio, Nelly também dirige a Creche Pio de Souza, para crianças carentes no bairro da Redenção, um antigo
sonho da mãe. Centrada nos princípios deixados pela matriarca da família, Nelly tem alcançado várias conquistas e sua atuação está indo além das escolas que dirige: ela
tem se destacado em nível nacional por estar à frente de causas que visam conscientizar e proteger as meninas e mulheres, sejam elas em estado de vulnerabilidade ou
apenas necessitadas de itens básicos de higiene, como os absorventes que ajudou a arrecadar numa campanha que a alçou a uma das mulheres mais destacadas do país.

maternidades, alunas e mulhe-
res de Presidente Figueredo, e
também da comunidade ribeiri-
nha do Livramento. Além disso,
realizamos uma programação
com palestras educativas, aulas
de culinária e empreendedoris-
mo para as mulheres da comuni-
dade de Redenção.

JV -AcrecheZezéPiodeSouza
foiuma iniciativaque
começouaindacoma
professoraMartha,ehojeé
ummodelodeeducaçãoda
parceriapúblicaeprivada.
Quandoasraolhapara trás,
qualosentimentoaoverque
deucerto,queéumprojeto
exitoso?
NF — A Creche Zezé Pio de Souza
foi um desejo da minha mãe rea-
lizado por mim e o Geraldo, que
sempre me apoiou em todos os

JÚLIOVENTILARI—Muito
antesdese falarem
sustentabilidade,as
instituiçõesquevocê
dirige jáestavam,adiante
notempo,napessoada
professoraMarthaFalcão,
que foiumadas
precursorasdessetema
noAmazonas.Que
avaliaçãovocê fazdepois
detodoessetempo,até
hoje,eessaposturado
MarthaFalcão,quealém
defalar, faza
sustentabilidade?
NELLYFALCÃO—Asustenta-
bilidade do planeta hoje é
uma preocupação mundial,
embora as ações concretas
ainda sejam insuficientes pa-
ra evitar grandes tragédias
ambientais que estamos vi-
vendo. Quando a nossa mes-
tra e patrona, a professora
Martha Falcão, iniciou a sua
militância a favor da preser-
vação do meio ambiente,
alertando seus alunos sobre
a importância de cuidar com
amor do nosso planeta para
evitar catástrofes ambientais
causadas pelo desequilíbrio
ecológico, muitas pessoas
não levavam em considera-
ção. Assumimos o seu legado
atravésdaEducaçãoIntegral,
oferecida em nossas institui-
çõesdeensino,quetemcomo
um de seus pilares a susten-
tabilidade.

JV -Alémdedirigiras
instituiçõeseducacionais
ColégioMarthaFalcãoe
PinocchioCentro
Educacional, eaCreche
ZezéPio, vocêédiretora
regionaldo InstitutoElas–
EducadorasdoBrasil, que
lheconcedeuoSelode
ResponsabilidadeSocial
Femininapelo trabalho
desenvolvidoemfavordas
mulheresemsituaçãode
vulnerabilidadesocial,
alémdecontribuirparaa
conscientizaçãoe
prevençãodaviolência
contraamulher.Quais
trabalhos impulsionaram
estaconquista?
NF — Primeiro, o fato de as es-
colas manterem em seu qua-
dro de funcionários mais de
70% de mulheres oferecendo
capacitação, formação conti-
nuada, possibilidade de cres-

meus sonhos e iniciativas. O no-
me da Creche foi uma forma de
homenageá-lo com o nome de
sua mãe. Há 32 anos, a Creche
vem cumprindo a sua finalidade
de atender às crianças mais po-
bres do bairro de Redenção. A
Profa. Martha, após sua aposen-
tadoria, conforme havia me pro-
metido, foi trabalhar como vo-
luntária tendo assumido como
diretora de honra. Na realidade,
o que ela mais gostava de fazer
lá,entreserprofessoradeeduca-
ção ambiental, era a horta. Ela
ensinou as crianças a plantar,
colher e a amar a natureza. Foi a
última etapa da vida dela como
eterna professora. Quanto a
mim, continuo como diretora,
embora tenha uma coordenação
da minha confiança e fruto da
minha educação. É uma obra de
extrema importância para mim,


