
Encontro GT Educação  
11 de abril, 8H30 às 12h30 - Auditório da Paróquia São José do Trabalhador  
Facilitadoras: Bruna e Marina 
 
Objetivo do encontro 
A intenção do nosso encontro era refletir juntos sobre o momento atual do grupo (tentativa de 
aproximação com a Secretária de Educação e com escolas e a elaboração do projeto), ganhar 
clareza sobre qual o propósito do grupo e sobre próximos passos. 
 
Quem participou 
Irene, Ana Paula, Kátia, Marly, Marcela, Rosa, Silvana dos Anjos, Gracilene e Sebastiana. 
  
Refletindo sobre o momento atual do grupo 
Quem esteve no encontro de março compartilhou atualizações do que aconteceu de lá pra cá: 
entrega do ofício solicitando conversa com a Secretária de Educação; entrega da pesquisa do 
grupo sobre educação em Barcarena na SEMED; conversa com diretor de escola sobre o 
projeto do grupo. E então conversamos sobre a pergunta: "O que estamos vendo acontecer a 
partir das escolhas que estamos fazendo?" Percebemos que até agora o grupo vinha 
escolhendo contribuir para reduzir a violência nas escolas e a evasão escolar pelo caminho da 
educação formal, tentando impactar na melhoria do IDEB. 
 
O que me conecta de verdade à essa causa? Qual é o propósito desse grupo? 
Antes de decidir como seguir adiante, paramos para entender o que mais motivava quem 
estava ali a continuar participando do grupo. Depois de uma rodada em que todas 
responderam à pergunta "O que me conecta de verdade à essa causa?", o que ficou mais forte 
foi: 

- cuidar das crianças e adolescentes 
- cuidar das famílias 
- me desenvolver, aprender, ganhar fôlego e força 

 
Como seguir adiante? 
O grupo entendeu que as questões da violência nas escolas, evasão escolar e o índice do 
IDEB ainda são importantes. Mas que seria interessante buscar outras formas de trabalhar 
essas questões para além do caminho da educação formal. Ao final, conversamos sobre o 
propósito do grupo de Educação ser o mesmo propósito do Grupo de Esporte, Cultura e Lazer. 
Quem estava na reunião de Educação achou interessante que a próxima reunião do grupo una 
os participantes dos dois GTs para entender se os dois grupos podem contribuir um com o 
outro. 
 
Nosso próximo encontro 
O próximo encontro do GT de Educação ficou marcado então para a data que o GT de Esporte, 
Cultura e Lazer já havia marcado: 25 de abril, das 9h às 12h.  
 


