Iniciativa
Barcarena
Sustentável
Registro de Encontro
Grupo de Trabalho: Educação
14/03/2019 - Auditório da Paróquia
São José Trabalhador – 9h às 12h30

O Convite

Quem participou:
Maria Marly Campos
Kátia Aguiar
Mayara Barros
Vera
Petrolino Alves
Rosa
Fabiano
Marcela Lima
Werverson
Silvana dos Anjos

:: Convite
::

Agenda
Chegada: O O que te trouxe até aqui? Por que você
participa do GT de Educação?
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Resgate: o que aconteceu na última reunião?

Atualizações: o que aconteceu no último
mês?
Aprofundando as pesquisas realizadas pelo
grupo

Revisitando e ajustando o projeto

Criando os critérios

Proximos Passos

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

Atualizações
sobre o que foi
feito entre 20 de
fevereiro e 13 de
março.

●

Kátia realizou as pesquisas acordadas no último
encontro;

●

Marly e Werverson marcaram na parte da tarde a
visita em uma das escolas para conversarem com
a diretora;

O que aprendemos com as
pesquisas?
-

Baixo índice de aprendizagem em
matemática;
Números do IDEB são reais;
Preocupação (a cada 100 crianças
entre 5 a 8 anos, a metade não sabe ler;
A questão de evasão escolar se
confirma;
O que está causando isso?
Vianópolis e Dom Eliseu - médias pelo
IDEB;
Modelo das escolas é antigo,
ultrapassado - Segunda revolução;
Desejo de trabalhar dinâmicas
inovadoras de ensino;
Cada região deve ser olhada de forma
específica;
Percepção de que estamos no caminho
certo.

O que mais nos chamou a
atenção na análise dos
materiais produzidos pela
Kátia?

Que critérios podem nos ajudar a
identificar as escolas?
Critérios

Peso

Gestão
Fragilidade na estrutura
Escola querer participar do projeto
Coordenação atuante

Alto

Perfil dos alunos:
Alunos vem de longe

Baixo

Ambiente da Escola:
Presença do tráfico
Violência presente
Aceite abrir as portas para a comunidade
Esteja em área de vulnerabilidade escolar

Alto

Dados da escola:
Alto índice de evasão escolar

Alto

Outros critérios:
uma escola municipal e uma escola
estadual;
Uma escola rural e outra urbana
Uma escola em tempo integral e uma
escola + creche;
Conhecer alguém das escolas;
Alguém do grupo ter relação com as
escolas;

O que precisamos saber mais?
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Estatística da Secretaria de Educação sobre
evasão e violência nas escolas em
Barcarena;
Mais informações sobre a escola em tempo
integral;
Projeto de lei anti-drogas nas escolas;
Número de alunos que foram atendidos
pela vara da infância e adolescência;
Qual o valor/custo do aluno para o
município ou Estado?;
Como será o remanejamento do ensino
fundamental do Estado para o município?;
Qual é o critério para instalar uma escola
em determinada região?;
Consultar o MP sobre o término da escola
técnica;
Investigar a construção das “creches” que
estão paradas.

Próximos passos
AÇÃO

ENCAMINHAMENTO

Marcar reunião com a Rosa da Secretaria de
Educação

Anna vai conversar com Bruna para este
agendamento.

Preparação para a reunião com a Secretaria de
Educação

Aguardar a data da reunião com a Secretaria de
Educação para marcar uma conversa do grupo de
preparação.

Investigar os índices por escolas

Pesquisa do Grupo

Agrupar os critérios e marcar nova conversa para
avançar com a identificação das escolas

Anna irá enviar os critérios agrupados para a
próxima conversa.

Visitar uma escola

Marly e Werverson vão em uma escola na parte da
tarde e compartilham com o grupo os
encaminhamentos.

Para a próxima reunião convidar o Professor
Marivaldo, o Conselho Tutelar e o Conselho de
Educação

Fabiano fará os convites.

O nosso
encontro...

