Iniciativa
Barcarena
Sustentável
Registro de Encontro
Grupo de Trabalho: Educação
29/11/2018 - Auditório da Paróquia São José Trabalhador – 9h às 12h

O Convite

O convite foi encaminhado alguns dias antes
do encontro para as pessoas que já fazem
parte do Grupo de Trabalho sobre Educação
facilitado pela Iniciativa Barcarena Sustentável.
Os membros do grupo foram convidados a
encaminhar o convite para outras pessoas que
poderiam se interessar em participar.

:: Convite ::

Agenda

- Boas-vindas

Motivo do encontro

- Rodada de chegada

Compreender melhor a realidade da
educação em Barcarena, para além da
nossa experiência, e entender como
podemos agir juntos para melhorar essa
realidade.

- Retomada última reunião:
Quando falamos sobre Educação em
Barcarena, do que estamos falando?
- Trabalho em grupos com dados e
pesquisas sobre educação na região
- Por onde começar?

Participantes
Katia Aguiar
Silvana J. J. Anjos
Gracilene Barreto
Marly Campos
Mayara Gomes

Quem participou?
Encontro do Grupo de Trabalho sobre Educação
Quinta-feira, 29.11.18
Auditório da Paróquia São José Trabalhador

Samuel Willy
Luiz Paulo Brito

Facilitadoras
Anna Romanelli
Bruna Viana
Marina Minari

Quando falamos sobre educação em
Barcarena hoje, do que estamos falando?

Retomada da
imagem formada na
reunião de 31 de
outubro sobre a
situação atual da
educação em
Barcarena.

Quando falamos sobre educação em
Barcarena hoje, do que estamos falando?

○

Retomada da
imagem formada na
reunião de 31 de
outubro sobre a
situação atual da
educação em
Barcarena.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Educação desacreditada por falta de políticas educacionais
eficientes que resgatem valores e formem cidadãos;
Gestão municipal da educação falha;
Os alunos saem da escola sem preparo para o mercado de
trabalho (aprendizagem baixa);
Falta de cursos técnicos/superior oferecidos por instituições
públicas (IFPA, UEPA, UFPA, Senai);
Não existe ensino técnico público em Barcarena;
Falta a presença da Secretária de Educação para prestar
esclarecimentos;
O turno intermediário deve ser finalizado;
Altos casos de violência na escola;
Alto índice de evasão escolar;
Acesso à escola é difícil;
Transporte público escolar precário e insuficiente.

Para mudar a realidade da Educação em
Barcarena, o que precisamos saber?

Retomada das
perguntas criadas na
reunião de 31 de
outubro.

Para mudar a realidade da Educação em
Barcarena, o que precisamos saber?
Perguntas com 5 votos
○ Como está a política pública de assistência aos
jovens?”
Perguntas com 4 votos
○ Por que Barcarena não tem faculdade pública?
○ Como está o diálogo entre os poderes municipal,
estadual e federal sobre educação?”
○ Por que em um município tão rico enfrentamos
tantos problemas na educação?”
○ Por que não temos acesso a informática nas escolas
públicas de Barcarena?
Perguntas com 3 votos
○ Por que o transporte escolar não atende todos os
alunos/rotas do município?

Perguntas com 2 votos
○ Por que, se achavam que aqueles cursos técnicos
estavam defasados, por que não consultaram a
população pra escolher a atualização de novos
cursos técnicos?
○ Qual a dificuldade que o poder público tem em
dialogar com a população?
○ Por que em Barcarena não existe ensino técnico
público?
○ A gestão municipal de educação é “presente” ou
“atuante”?
Perguntas com 1 voto
○ O município possui algum plano para encerrar o
turno intermediário? Qual?

Para mudar a realidade da Educação em
Barcarena, o que precisamos saber?

Outras perguntas criadas em 31 de outubro:
○ Como fazer os professores mais presentes na escola?
○ Por que quando foi para regredir mudando de cursos técnicos do antigo segundo grau para ensino fundamental e
médio não precisou consultar a população e pra voltar a implantar os cursos técnicos é a maior burocracia?
○ Por que o jovem fica à mercê da criminalidade e das drogas?
○ Por que os alunos não ficam na escola?
○ O mercado de trabalho absorve a mão de obra jovem local?
○ Por que a escola é tão distante da minha casa?
○ Existe política educacional de Estado?
○ O município já possui um plano de carreira dos professores?
○ Como está a aprendizagem dos alunos do Fundamental I e II? E do Ensino Médio?
○ Quanto é o alto índice de violência nas escolas?
○ Como funciona a gestão educacional no município para capacitação dos profissionais de educação?
○ Por que a população barcarenense tem baixos índices de escolaridade?
○ Por que a falta de professores nas escolas municipais e estaduais?

Quais novas informações temos agora?

Apresentação de pesquisas realizadas pela
equipe de pesquisadoras da Iniciativa
Barcarena Sustentável sobre a realidade da
educação em Barcarena e no Estado do
Pará. Trabalho em grupos com os dados
disponíveis.
Links para acessar as pesquisas
apresentadas na reunião
1) http://bit.ly/pesquisaIBS1
2) http://bit.ly/pesquisaIBS2

Quais novas informações temos agora?

Apresentação de pesquisas realizadas pela
equipe de pesquisadoras da Iniciativa
Barcarena Sustentável sobre a realidade da
educação em Barcarena e no Estado do
Pará. Trabalho em grupos com os dados
disponíveis.

RODADAS
1. Quais informações temos aqui e o
que entendemos sobre elas?

Links para acessar as pesquisas
apresentadas na reunião

2. Com estas informações em mãos, o
que queremos mudar ou acrescentar
na imagem que formamos sobre a
educação em Barcarena?

1) http://bit.ly/pesquisaIBS1

3. Quais novas perguntas temos agora?

2) http://bit.ly/pesquisaIBS2

Quando falamos sobre educação em
Barcarena hoje, do que mais estamos falando?

Com estas
informações em mãos,
o que queremos
mudar ou acrescentar
na imagem que
formamos sobre a
educação em
Barcarena?

Quando falamos sobre educação em
Barcarena hoje, do que mais estamos falando?

Informações novas incluídas na imagem sobre a realidade da educação em Barcarena
hoje:
○
○
○
○
○

Pouca participação da família e comunidade nas ações da Escola
Altos casos de violência nas Escolas - droga? bebidas?
Falta de nivelamento na qualificação dos professores da educação básica municipal
O município tem Ensino Superior para formar professores, mas os índices de
aprendizagem são baixos
Por que os índices de alunos matriculados estão caindo do Ensino Fundamental ao
Médio?

Quais novas perguntas temos agora?

Novas perguntas criadas em 29 de novembro:
○
○
○
○
○
○
○

Como aproximar a família da educação?
Quanto é o alto índice de violência nas escolas?
Qual o tipo de violência?
Por que não tem ensino público técnico em
Barcarena? Quando terá?
Os alunos estão preparados para acessar o
Ensino Superior e/ou técnico?
Qual a visão do estudante?
A metodologia atual será a mais adequada?
A metodologia e gestão pode influenciar na
evasão?

Por onde começar?
Por onde temos mais energia para começar a
transformar a realidade da educação em
Barcarena?

Por onde começar?

As frases sobre a realidade atual da
educação em Barcarena foram colocadas
no chão da sala, agrupadas da mesma
forma que estavam na parede.
As pessoas caminharam pela sala até parar
próximo ao grupo de frases que
representava por onde gostariam de
começar a agir. Selecionamos dois grupos
de frases como prioridade.

Por onde começar?

BLOCO 1
○
○
○

Altos casos de violência na Escola
(drogas? bebidas?).
Pouca participação da família e da
comunidade nas ações da Escola.
Educação desacreditada por falta de
políticas educacionais eficientes que
resgatem valores e formem cidadãos.

BLOCO 2
○
○
○

○

○

Gestão municipal da educação falha.
Alto índice de evasão escolar.
Por que os índices de alunos
matriculados estão caindo do Ensino
Fundamental ao Médio?
Falta de nivelamento na qualificação
dos professores da educação básica
municipal.
Os alunos saem da Escola sem preparo
para o mercado de trabalho
(aprendizagem baixa).

O que podemos fazer até a próxima
reunião?

Encaminhamentos

Quais conversas podemos
ter e quais lugares
podemos visitar para ter
mais informações sobre os
temas que escolhemos
como prioridade?

○
○

○
○

Conversa com jovem que abandonou a
escola (Luis Paulo)
Tentar agendar conversa com a
Secretária de Educação (Luis Paulo,
Gracilene e Marly)
Convidar a Secretária de Educação
para a reunião do dia 15.12
Foram levantados nomes de pessoas
que trabalham com educação e que
serão convidadas pelo grupo para o
próximo encontro

Convite
próxima
reunião
Sábado, 15.12
9h às 16h
Espaço 5
Av. Eduardo Angelim, 374, Barcarena
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