
Relato da reunião “projeto com escolas + SEMED” 
 
Data: 24/05/2019 
 
Participantes: Dona Rosa, Irene, Everaldo, Lene Barreto, Marly 
 
Facilitadores: Anna e Lígia 
 
Local: Prisma 
 
Começamos a reunião acolhendo as pessoas que estavam presentes e perguntando quais            
eram as expectativas delas para aquele encontro. Pedimos, então, que nos contassem um             
pouco como havia sido a reunião com os técnicos da SEMED. Marly disse que havia sido                
bacana, que o grupo foi para a reunião buscando apoio para o projeto, mas que o grupo não                  
tinha o projeto pronto e que a equipe técnica da SEMED disse que precisariam do projeto                
para que pudessem trabalhar juntos. Então, que nosso objetivo naquela reunião deveria ser             
continuar construindo o projeto. 
 
Anna resgatou a árvore de projetos que havia sido construída no encontro do grupo de               
educação e fomos refazendo passo a passo, começando pelo problema central (que eram             
dois: alto índice de evasão escolar e alto índice de violência nas escolas), passando pelas               
suas causas e consequências. Fomos colocando novamente cada uma das causas e das             
consequências listadas, a fim de refletir sobre o problema central, sobre com qual dos dois               
seguiríamos. Ao final, o grupo entendeu que o problema central era o alto índice de evasão                
escolar e que deveríamos focar no ensino fundamental II. Ao longo de todo o processo,               
fomos retomando a metodologia de elaboração de projetos. 
 
Depois de revisarmos tudo o que já havia sido feito, listamos quais atividades deveriam ser               
colocadas em prática, por quem e quando para que o grupo pudesse ter um projeto para                
entregar para a SEMED ou para outros possíveis parceiros. O grupo definiu como deadline              
para estar com o projeto pronto o dia 31/08. Atividades listadas: 
 

Atividades (Como) Quem Quando 

Mapear o posicionamento   
do governo federal com os     
conselhos sociais 

Anna 24.05 

Árvore de problemas Grupo 24/05 

Árvore de objetivos Grupo 14/06 

Atividades (como) Grupo 06/07 

Quem (parceiros e equipe) Grupo 06/07 

Quando Grupo 12/07 



Quanto Grupo 12/07 

Colocar todos esses pontos 
no papel (escrever) 

Grupo De 25 a 31/08 

  
 


