Iniciativa
Barcarena
Sustentável
Registro de Encontro
Grupo de Trabalho: Educação
19/02/2019 - Auditório da Paróquia
São José Trabalhador – 9h às 12h30

O Convite

Quem participou:
Maria Marly Campos
Kátia Aguiar
Mayara Barros
Gilvandro Brígida

:: Convite
::

Agenda
Chegada: o que trazemos para
hoje?
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Resgate: o que aconteceu na
última reunião?
Atualizações: o que aconteceu no
último mês?
Entendendo nossos desafios: a
árvore do problema
Construindo o projeto

Próximos passos
Convite: como se engajar com a
comunicação da IBS e com a gestão do
nosso conhecimento

Relembrando: nossos princípios
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O que aconteceu da última
reunião até hoje?

Atualizações
sobre o que foi
feito entre 19 de
janeiro e 19 de
fevereiro.

○

Reunião com a Vera, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em
Educação Pública do Pará (SINTEPP), para
apresentar o trabalho do grupo e convidá-la
para participar. Quem: Marly, Werverson e
Barbara.

○

Início da elaboração do projeto para
aproximar a comunidade e os pais da Escola
e contribuir com a redução da violência.
Quem: Marly

○

Contato com Concidebar - o convite para
participar do GT foi realizado. Verificar
possibilidade de uma conversa com o
Conselho. Quem: Werverson.

Árvore do problema

Centro da árvore:
desafios que o grupo
priorizou para
começar a trabalhar
Raízes da árvore:
O que causa esse
problema?
Frutos da árvore:
O que esse problema
causa?

Árvore do problema
PROBLEMA
CENTRAL

CAUSAS

Falta apoio da
família

Desigualdade
social

Alto índice de
violência nas
escolas

Insegurança

Falta
transporte
escolar

O acesso à
escola é difícil

Gravidez
precoce

Greves longas os alunos não
retornam para
aulas

Sucateamento
das escolas

Baixa escolaridade
da mãe e do pai
Falta de
entendimento
dos pais sobre a
importância do
envolvimento

Alto índice de
evasão
escolar

Pouca
participação da
família e da
comunidade nas
ações da escola

Apatia

A mãe tem que
ajudar a cuidar
de outros filhos

Pouca
valorização e
reconhecimento
do profissional de
educação

Gestão
municipal da
educação
falha
Falta de
segurança
pública

Rotatividade
nas empresas
(alunos
mudam de
cidade)
Falta diálogo
entre o poder
público
municipal e
estadual

Transporte
escolar
precário e
insuficiente
Os pais trabalham e
não conseguem ir
na escola
Necessidade de
trabalhar do aluno
Educação
desacreditada por
falta de políticas
educacionais
eficientes que
resgatem valores e
formem cidadãos

Naturalização
da violência

Doenças dos
profissionais de
educação (físico e
emocional)

CONSEQUÊNCIAS

Os alunos e
profissionais de
educação ficam
com medo de ir
para a escola

A escola passa
a ser a única
responsável
pela educação
das crianças e
adolescentes

O bairro fica
violento
Consumo de
droga na
escola

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSAS

Alto índice de
evasão
escolar

Baixo nível de
aprendizagem/
escolaridade
no município

Alto índice de
violência nas
escolas

O aluno não
consegue se
formar e ter
trabalho

Os alunos saem da
escola sem preparo
para o mercado de
trabalho
(aprendizagem
baixa)

(Aqui estão os temas indicados
como prioritário pelo Grupo nos
últimos encontros. A terceira
prioridade que é a participação
das família nas escolas, foi
entendido como um tema
transversal e que está presente
em várias ações deste projeto)

Árvore do problema

CONSTRUINDO O PROJETO
O que precisamos fazer para gerar
essas mudanças?
Realizado, entregue, produzido, etc...

O que precisa mudar para
conseguirmos chegar a essa visão
de futuro? O que precisa
acontecer antes?
Ter aumentado, ter melhorado,
etc.

Qual a nossa visão de futuro ao
trabalhar esse problema?
Com esse projeto queremos
contribuir para...

- Entender a composição do IDEB e
outros índices
- Fazer pesquisa nas escolas piloto
para saber como estão as questões
de violência e evasão hoje
- Pesquisar projetos/iniciativas de
segurança no entorno das escolas
- Definir quais escolas vamos convidar
para piloto e como convidar
- Dialogar com SEMA e Coordenação
das mulheres para falar dos
direitos/deveres Estatuto Criança e
Adolescente e Mulheres
- Conhecer o ambiente (cenário) da
Escola
- Compreender como se dá relação
das secretarias e os projetos já
existentes
- Oficinas com profissionais de
educação da escola para mapear
oportunidades e desafios
- Oficinas participativas com alunos
para saber a realidade deles e
construir um futuro/soluções

- Conselho escolar fortalecido
- Ter acordos, papeis e
responsabilidades da comunidade
escolar co-construídos e
respeitados
- Proporcionar o entorno um
espaço socializador
- Ter melhorado a interação entre
Secretaria de Educação,
Secretaria de Segurança e a
Comunidade
- Fortalecimento da gestão da
escola

- Melhoria no índice de
aprendizagem dos alunos
- Escola mais segura (menos
violência)
- Diminuição da evasão escolar:
alunos permanecem na escola

Próximos passos
AÇÃO

ENCAMINHAMENTO

Contar para quem não veio sobre o que aconteceu Kátia conta para Jacaré e Luana; Mayara conta
no encontro e enviar no grupo um comentário que para Lene; Anna conta para Keyssiane; Marly
a pessoa fez quando soube das novidades
conta para Werverson; Bruna conta para Silvana
do Carmo;
Gilvandro conta para Barbara; Márcia conta para
Vera; Flávia conta para Joel.
Fazer contato com o Conselho de Educação:
convidá-los para a próxima reunião do GT de
Educação da IBS e pedir espaço na próxima
reunião do Conselho para apresentar o GT.

Gilvandro

Definir quais escolas vamos convidar para piloto e
como convidar

Kátia vai trazer mais informações a partir da sua
pesquisa. Marly, Gilvandro e Kátia vão conversar
sobre a definição das escolas.

Conhecer o ambiente (cenário) da Escola

Marly vai conversar com a Diretora da escola
Santa Sofia para compartilhar o que estamos
pensando, verificar se faz sentido e se há interesse
da escola. O grupo decidirá depois quais escolas
receberão o projeto piloto.

Entender a composição do IDEB e outros índices

Kátia vai fazer pesquisa e compartilhar com o
grupo.

Fazer pesquisa nas escolas piloto para saber como Kátia vai enviar material sobre esse tema para o
estão as questões de violência e evasão hoje
grupo.

Vem aí!
Próxima reunião do Grupo
de Trabalho de Educação:
14 de março,
quinta-feira,
das 9h às 12h,
local a confirmar.

Quer ajudar a pensar em
como comunicar as
atividades da IBS e como
cuidar do conhecimento
que estamos criando juntos?
Entre em contato com a
Flávia: 31 99720 6125.

