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Resumo

O presente artigo tem como finalidade apresentar como ocorreu o processo de observação em uma
determinada instituição escolar da rede municipal de Itaporanga D’Ajuda/SE, durante a disciplina Estágio
Supervisionado I do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Considerando a organização
e funcionamento da escola como fator que interfere diretamente no ensino-aprendizagem dos alunos,
objetivamos entender quais são os aspectos que circundam o tema na contribuição da aprendizagem dos
alunos que compõe tal comunidade escolar.
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Abstract

This article aims to show how the process of observation occurred in a special education institution in the
city of Itaporanga D’Ajuda / SE during the course of Supervised Education Course I of the Federal
University of Sergipe. Considering the organization and functioning of the school as a factor that directly
affects the teaching and learning of students, we aim to understand what are the aspects involve the
question of the contribution of student learning at the institution observed.

Keywords: Organization; operation; education.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo abordará a observação realizada em uma instituição escolar pública localizada no município de
Itaporanga D’Ajuda, desenvolvida a disciplina Estágio Supervisionado I no curso de Pedagogia, tendo como
foco a Gestão Escolar quanto a Estrutura Física e Pedagógica da escola, a qual possibilitaria uma reflexão
sobre como se apresenta a organização e funcionamento da referida instituição, no que se refere as
condições de ensino-aprendizagem para as crianças e adolescentes atendidos por tal instituição.

Sendo assim, vale ressaltar a identificação de fatores ligados a educação que interferem no desempenho
escolar e pedagógico da instituição. O primeiro item a ser destrinchado é o funcionamento dos programas
educacionais implantados na escola e que foi adotado pelo Estado, mostrando as principais contribuições e
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características para o desenvolvimento da Educação na rede pública e que também foi adotado essa
escola, o segundo elemento é compreender as relações entre os membros que formam a instituição:
gestores, pais, alunos e professoras e observar o grau de relacionamento existente nessa comunidade,
então se pode notar uma interação significante entre todos, o que acabou surpreendendo as expectativas,
pois havia uma comunicação e aproximação considerável, ainda que insuficiente, entre os pais e a
diretora, o terceiro aspecto foi a postura da gestão quanto às condições oferecidas na escola, que também
ficou claro o comprometimento da direção em participar todas as dificuldades enfrentadas ao órgão
responsável pela educação no Estado, portanto essas reivindicações apresentadas pela equipe diretiva não
são solucionadas, o quarto item foi o uso do material didático que são disponibilizados para incremento
das aulas, e por fim a estrutura física que a escola dispõe.

De acordo com o que foi citado anteriormente, essa comunidade escolar apresenta uma relação de diálogo
entre a direção e os pais, porém a família não está devidamente comprometida e/ou engajada em aliar-se
a equipe administrativa para fortalecimento das reivindicações junto ao poder público para melhorar a
qualidade de ensino, direito que vem sendo assegurado na Constituição de 1988,

O Estágio curricular proporciona ao acadêmico uma visão real do que acontece na escola, os tipos de
relação, as dificuldades mais freqüentes, o sistema de organização escolar, dentre outros; o estudo que
vem sendo desenvolvido no curso é enriquecedor e uma cobrança freqüente do contato com a prática que
está voltada para observações e práticas educativas, sendo assim, a proposta da ministrante da disciplina
como é Estágio I seria realizado observações para compreendermos a função e funcionamento da mesma,
para que no Estágio II os universitários já tivessem noção da formação/composição da escola. O presente
trabalho tem o objetivo de socializar dados obtidos na investigação sobre a organização e funcionamento
na escola municipal (X), apoiada na ação da gestão participativa e refletir sobre como se apresenta a
organização e funcionamento da escola que implica no processo ensino-aprendizagem para as crianças e
adolescentes atendidos por tal instituição.

1. CONTEXTUALIZANDO A GESTÃO ESCOLAR QUANTO À ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

A responsabilidade de gerenciamento da instituição escolar é o Estado, o horário de funcionamento é das
07h30min as 17h00min. A escola de ensino fundamental atende cerca de 254 alunos, do 1º ano ao 5º ano
dividindo seu público em dois turnos conforme as séries: As turmas do 1º ano ao 3º ano se estabelecem
no turno matutino e as turmas do 4° e 5 ano no turno vespertino. O ensino dar-se-ia com o auxilio de
Programas criados pelo governo federal: Acelera, Se liga Alfa e Beto e o programa Mais Educação[3], os
quais serão explicados posteriormente com ênfase no desenvolvimento sócio-histórico dos mesmos para
que o leitor tenha entendimento de como funcionam.

O Programa Acelera Brasil foi iniciativa do Instituto Ayrton Senna e contou com o apoio de outras
instituições como o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) e Petrobras. Este tem como
principal finalidade a correção do fluxo e aceleração na aprendizagem, que é eliminar a cultura de
repetência e o alto índice de evasão dos estudantes. O programa abrange, somente, as crianças da 1ª a
3ª séries do ensino fundamental, com o número de 25 alunos por turma para possibilitar um trabalho de
qualidade onde o professor enfatiza a auto-estima, proporciona o domínio de parcelas significativas do
conhecimento transmitido e contribuem para a promoção dos alunos para séries mais avançadas. Os
professores, regularmente, participam de cursos de capacitação e são monitorados para saber o
desenvolvimento tanto da turma quanto do seu trabalho. Os alunos são avaliados e precisam demonstrar
domínio dos assuntos para que sejam aprovados.

O Programa SE Liga foi criado em 1999, está sendo implantado na maioria das escolas de níveis
municipais, estaduais e federais, é de medida emergencial e ajuda a corrigir o fluxo escolar do Ensino
Fundamental visando combater o analfabetismo nas primeiras séries, além de contribuir para a diminuição
da evasão escolar, também oferece curso de capacitação para os professores e a turma assumida pelo
mesmo deve ter no máximo 25 alunos para que o profissional consiga acompanhá-los sendo que enfatiza
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o ensino e estimulo a leitura e materiais específicos que facilitam e qualificam o aprendizado.

O Programa Alfa e Beto, é destinada a alfabetização de crianças das primeiras séries iniciais do ensino
fundamental e pode-se também ser utilizado para evolução de crianças defasadas, vem sendo implantado
nas escolas desde 2003, também é oferecido o material didático apropriado para aprendizagem dessas
crianças além da disponibilização de cursos para formação do professor com base nas características do
programa.

O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, é de iniciativa coordenada
pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Sua
operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), esse programa foi criado para atender em caráter prioritário, as
escolas que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), situadas em capitais
e regiões metropolitanas, as atividades desenvolvidas são: meio ambiente, esporte e lazer, direitos
humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação
científica e educação econômica.

“ O programa mais educação, induz a ampliação da jornada escolar e a
organização curricular na perspectiva da Educação Integral. O programa financia
projetos das escolas para oferecer atividades ligadas ao meio ambiente, esporte,
lazer, direitos humanos, cultura, artes, inclusão digital, saúde, alimentação e
prevenção no turno oposto ao das aulas regulares.”[4]

A referida instituição abrange crianças de 7 a 16 anos, de baixa renda, comunidade favorecida apresenta
carência, o que deixa claro a relação da escola com a Secretaria de Assistência Social do município, pois a
maioria das famílias recebe o bolsa família, o que se põe como incentivo do governo para que os pais
tenham o compromisso e responsabilidade de manter a freqüência dos alunos na escola. Essa medida
ajuda no controle da permanência das crianças na escola o índice de faltas se mantêm em 25%, pois a
secretaria tem a tarefa de mandar os dados dos alunos para a ação social e se for observado a ausência
desses na instituição, o bolsa família é cortado, o que acaba influenciando a queda da renda familiar.

Quanto ao programa Mais Educação, o seu desenvolvimento acontece da seguinte forma: atividades de
reforço de escrita e leitura (português), raciocínio lógico (matemática), atividades esportivas, dança. Os
alunos participantes desse programa estabelecem vinculo integral com a escola, pois suas aulas regulares
acontecem em um turno e as atividades do programa acontecem no contra-turno. A equipe diretiva
informou que as crianças precisam voltar para casa fazer a refeição e retornar à escola porque não há
cozinheira nos dois turnos e enfatizam que já foi solicitada a secretaria de educação, mas que esta ainda
não fora enviada para suprir a carência da cozinha.

O corpo docente desenvolve suas práticas pedagógicas baseando-se no portfólio “A organização da escola
como ambiente de aprendizagem”, elaboram e fazem uso de planos de aula periodicamente e como
suporte pedagógico dispõe de uma coordenadora enviada à escola pelo Estado que analisa e avalia a
freqüência das crianças, do conteúdo trabalhado em sala de aula e os recursos didáticos utilizados
acompanhando o desenvolvimento das atividades escolares.

Contudo, estes programas apresentam algumas falhas, pois mesmo que o professor tenha 25 alunos por
turma é difícil atingir a meta, já que existe a preocupação de estimular a auto-estima dentre outras
habilidades na criança resultando na aprovação de em boa parte dos alunos mesmo que esses não tenham
adquirido o conhecimento básico julgado necessário pelo programa. Então o educador tem que começar do
zero configurando um fator que gera uma carga negativa nos alunos mais desenvolvidos que são
obrigados a rever conteúdos já assimilados por eles, mas não pela maioria dos seus colegas. Assim
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mesmo tendo uma quantidade específica, e considerada ideal para alcançar objetivos satisfatórios dentro
do estabelecido pelo programa. A turma é considerada ampla, para atingir um bom desempenho, e no que
se refere a educação torna-se óbvio não ser uma tarefa fácil alcançar o objetivo do programa, porém pode
sim ser executada.

Segundo Paro a escola é o instrumento de transformação social, pois é fundamental no desenvolvimento
dos indivíduos e conseqüentemente da sociedade, para que a educação tenha qualidade é necessário
transformá- la, porém será necessário que todos trabalhem em grupo e exerçam suas funções, para que
assim se torne mais fácil cobrar dos governantes melhorias na instituição, a qual deve ser um ambiente
onde todos participem ativamente das decisões que a envolvem, dando espaço aos pais, alunos e gestores
a expor suas críticas, observações e opiniões expressadas por elas, ainda que tenham opiniões
divergentes.

Os gestores apresentam as principais dificuldades que a escola enfrenta ao conhecimento do órgão
responsável por esta no Estado, porém os problemas relacionados à infraestrutura, aos recursos
pedagógicos, material didático dentre outros esbarram na burocracia o que geralmente demoram a serem
solucionados, e não tendo o necessário para o bom funcionamento da escola os resultados do desempenho
escolar tornam-se insatisfatórios. A participação coletiva pode fazer a diferença quanto ao nível de
satisfação do desempenho na escola de acordo com Libâneo:

“... como toda instituição, as escolas buscam resultados, o que implica uma ação
racional, estruturada e coordenada. Ao mesmo tempo, sendo uma atividade
coletiva, não depende apenas das capacidades e responsabilidades individuais,
mas de objetivos comuns e compartilhados, de meios e ações coordenadas e
controladas dos agentes dos processos.” [5]

Com base na afirmação acima, pode-se dizer que a principal função da direção expressa no Regimento
escolar, é garantir a participação da comunidade através de diálogo, influenciando diretamente numa
relação harmoniosa entre o grupo que a escola abrange tanto os componentes da escola quanto os
indivíduos que circundam a mesma, com o objetivo de construir cidadãos livres, democráticos, solidários,
prósperos e justos, pois se esse objetivo for alcançado refletirá na sociedade como um todo, apesar do
diálogo entre as partes que constituem a escola acontecer quase que constantemente, pode-se frisar que
a gestão deveria incluir outros argumentos e propostas para que esse trabalho se concretize, pois apesar
dialogicidade existir entre os gestores, alunos e pais é necessário o uso de outros meios para se manter
essa relação recíproca entre os indivíduos. Conforme Libâneo “a gestão participativa é a forma de exercício
democrático da gestão e um direito de cidadania, mas implica, também, deveres e responsabilidades,
portanto, a gestão da participação é a gestão eficaz.”[6]

Apesar da administração da escola possuir uma boa relação com a comunidade, é possível observar que o
corpo docente não foi escolhido pelos pais, alunos, conselho, etc., e sim através das práticas políticas,
configurada por nomeação do Estado, deixando bastante clara o poder das relações políticas na escolha
dos dirigentes. Nesse sentindo a escolha do corpo docente sob influências políticas não é a forma
adequada em uma gestão democrática participativa. Conforme Paro:

[...] instalação de políticas administrativa adequada à participação nas tomadas
de decisão de todos os setores que aí tem presença, em especial seus usuários,
efetivada de mecanismos institucionais que viabilizem e incentivem: processos
eletivos para escolhas dos dirigentes escolares; conselhos de escola formados
pelos vários segmentos da unidade escolar...[7]

Ressalta-se ainda, que geralmente a equipe diretiva é remanejada da sala de aula para a parte
administrativa, evidenciando mais uma vez a interferência do poder político citado por Rodrigues em sua
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afirmação “A escola sofre e padece as interferências e influências do poder político do estado.”

A figura do diretor em boa parte das escolas ainda é considerada como autoridade máxima, porém tem
sua autonomia podada em momentos considerados importantes para resolver todas as questões
administrativas que envolvem a escola. Nesses momentos percebe-se a vulnerabilidade da tal autoridade,
pois o diretor não tem como resolver determinados problemas se ele é mais uma peça na hierarquização
do sistema de ensino vigente, ou seja, as decisões da escola são dependentes de órgão superior a ela, que
mesmo não estando presente na escola exerce o direito e detém o poder de resolver os problemas e
dificuldades que são vivenciados no âmbito escolar. Partindo desta reflexão pode-se cogitar a reivindicação
do coletivo, da comunidade escolar, e não apenas o diretor como nos mostra Paro:

“Hoje quando o diretor reivindica, é fácil dizer-lhe não. Tornar-se-á muito mais
difícil dizer não, entretanto, quando a reivindicação não for de uma pessoa, mas
de um grupo, que represente outros grupos e esteja instrumentalizado pela
conscientização que sua própria organização propicia.” [8]

No tocante aos interesses da comunica Paro indica que a escola só terá espaço para transformar seu papel
se todos os interessados estiverem organizados para atingirem seus interesses, como foi visto no
regimento escolar existe um comitê comunitário que é formado por um representante de cada categoria
vigente na escola, um professor (a), um funcionário, um representante de pais, sendo que cada um deve
ter suplente, o principal papel é fiscalizar todos os aspectos que envolvem o gerenciamento da escola.
Porém, na prática a realidade é bem diferente, os pais não demonstram interesse em se manter informado
sobre o funcionamento geral da escola e o estímulo oferecido pela escola tem apresentado sinais de
ineficiência, configurando um quadro de comodismo para os pais preferem a facilidade de apenas cobrar
da administração escolar as soluções e apontar culpados do que intervir junto a escola pelas melhorias na
instituição para exigir o que cabe ao Estado nesse processo.

Apesar dos pais não se envolverem na fiscalização da escola dentre outras questões burocráticas, eles
mantém uma relação, superficial, mútua com os gestores da escola e as professoras, onde a principal
ferramenta de comunicação e aproximação entre ambas as partes é o diálogo, o que contribui
positivamente para um ensino-aprendizagem mais eficaz. Essa aproximação dos pais com a direção foi
presenciada algumas vezes.

A gestão democrática e participativa não está focada apenas em uma figura escolar como o direito,
entendido como autoridade máxima, ou professor, apontado como o responsável direto pela participação
diária em sala com seus alunos, mas todos os atores da escola. Os pais e/ou responsáveis pelos alunos e
todo a comunidade escolar exerce pode influência na escola e deve participar das tomadas de decisões e
assim estabelecer parcerias com o corpo docente. De acordo com Souza:

"O professor é, portanto, um dos agentes propiciadores da gestão democrática,
pois é com ele, em sala de aula, que as oportunidades para o diálogo e as
reflexões acontecem. Compreende-se que o processo de organização da escola
democrática articula autonomia colegiada e participativa de todos os seus
segmentos, e, assim, os alunos, professores e pais estão envolvidos da mesma
maneira quanto o diretor da escola”.

Ressalva-se, ainda que nas datas comemorativas os gestores sempre organizam alguma atividade que
resulte na aproximação das famílias à escola, como por exemplo, a realização de um encontro no dia das
mães, com lanches, brincadeiras e dinâmicas para serem realizadas no período da tarde; a direção
juntamente com as professoras se dispõe a realizar atividades que reflitam na parceria de família-escola
com o objetivo de pensar no bem estar das crianças.

3. ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DO EIXO TEMÁTICO INVESTIGADO A GESTÃO ESCOLAR
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QUANTO A ESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA

Em relação ao corpo docente a instituição escolar apresenta um quadro de professoras graduadas com a
maioria estabelecida com apenas o vínculo estatal. As profissionais que trabalham na escola como
contratadas pelo estado foram aprovadas no último concurso realizado pelo órgão e aguardam serem
chamadas para nomeação e posse do cargo. O ensino das educadoras se dá através de cursos para
capacitação disponibilizados pelo Estado que atende aos Programas fornecidos na instituição.

No tocante ao material didático disponibilizado as professoras pode-se perceber alguns problemas. Em sala
o principal recurso ainda é a lousa e o uso dos livros, que ainda dão norte ao trabalho pedagógico, são
escolhidos pelos professores e precedidos de uma análise do corpo docente para decidir segundo os
critérios de adequação da linguagem e fácil entendimento para os alunos. Mas, essa medida mesmo sendo
feita pelas professoras ainda apresentam falhas[9], pois ao perceber que o livro didático não apresenta
determinado conteúdo, mesmo que esse faça parte do conteúdo programático da escola, os docentes
precisam pesquisar em diversas fontes e se utilizar de outros recursos, como por exemplo, a internet,
revistas, livros didáticos.

Quanto ao uso das tecnologias em sala de aula, não existe nenhuma atividade que cobre a mesma, pois o
material disponível na escola para esse tipo de atividade não é suficiente. Há dois motivos: o primeiro é
que alguns aparelhos auxiliares como data-show não é de posse da escola e o segundo é a falta
precariedade estrutural da escola que não apresenta viabilidade para o uso dos aparelhos. As professoras
têm dificuldade para realização de atividades com o uso de produção de slides ou até mesmo reprodução
de um filme para turma, etc. Pode-se perceber que uso das tecnologias em sala de aula é um instrumento
aliado para estimular os alunos no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Masseto[10] é
recomendável a apropriação e uso efetivo dos instrumentos de multimídia, disponíveis, pela escola na
construção do conhecimento do educando.

São nítidas as dificuldades que as professoras encontram nas salas de aula, porém demonstram interesse
que seus alunos aprendam e se desenvolvam; tem uma postura mesclada, usa o método tradicional e
construtivista, o primeiro elas utilizam muito para prender atenção dos alunos no momento da explicação
do conteúdo dado, e o segundo utilizam mais na leitura e interpretação de textos, com o auxilio de
dinâmicas, atividades lúdicas e até a realização de pequenas peças teatrais, mesmo com tantos problemas
tentam realizar suas funções eficazmente, pois como já foi citada anteriormente a escola disponibiliza
poucas condições de trabalho, com destaque para as péssimas condições de infraestrutura que a mesma
apresenta em situações que os alunos não dispõem, se quer, de um lugar apropriado para que sejam
servidas as merendas. No inverno o quadro se agrava mais, pois chove também dentro da sala, onde fica
praticamente impossível ministrar aula pelo fato das crianças ficarem agitadas por estarem se molhando, e
molhando seus materiais. Além desses aspectos que impossibilitam um trabalho satisfatório, a sociedade
não valoriza esse profissional que é formador de indivíduos críticos, democráticos e etc., que transmite
conhecimento contribuindo para profissões importantes na sociedade.

[...] na escola pública o empregador é o Estado. Este não aplica na educação para
auferir lucro, o dinheiro gasto no pagamento dos professores não é empregado
como capital, já que não se objetiva a produção de mais-valia, O trabalho do
professor da escola pública é, pois, considerado trabalho não produtivo.”[11]

Segundo Rodrigues, a escola necessita de educadores que cumpram eficazmente suas tarefas na
instituição, os quais devem estar comprometidos com sua profissão e conscientes de estar contribuindo
diretamente para o desenvolvimento da sociedade, isso significa um grande grau de responsabilidade que
lhe foi confiada.

No entanto, o público alvo desta escola são crianças carentes, que chegam à escola com o interesse de
suprir a falta de afeto e atenção que na maioria das vezes não recebem em casa, depositam então um
carinho imenso na professora, o que acaba gerando uma relação favorável ao conhecimento, numa frase
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determinada professora diz: “É uma profissão muito árdua e que enfrenta muitas dificuldades para
conseguir o ensinar/educar valer à pena, porém a gente se sente satisfeita ao ver que o aluno está se
desenvolvendo e vê que seu trabalho por mais difícil que seja surtindo efeito, isso é o que me estimula
como professora a estar numa sala de aula é vê esses meninos aprendendo” Contudo, pode-se notar que
essa professora apesar de ter muitas dificuldades, tem o compromisso e o amor à profissão que exerce, e
no meio das tribulações consegue fazer sua função enquanto profissional.

Os recursos, ou melhor, dizendo a escassez e quase ausência de recursos é um agravante no sistema
educacional e conforme Paro um problema para a escola “O problema da escola pública no país não é, na
verdade, o da administração de recursos, mas o da falta de recursos.” [12]

Essa é uma realidade vivenciada em diversas escolas, porém tal realidade foi detectada na escola pois são
nítidos os problemas presentes na mesma, na estrutura física, na falta de recursos para que os
professores ministrem suas aulas, o quadro de funcionários incompleto, etc. Esses fatores contribuem
diretamente para que a educação nessa escola não aconteça de maneira satisfatória, pois essas
dificuldades acabam dificultando o trabalho dos profissionais e o aprendizado dos alunos.

Quanto à questão da estrutura física da escola, observaram-se muitas dificuldades em suas instalações, o
espaço é consideravelmente pequeno, com salas escuras e pouco ventiladas, foi possível notar que a
escola é decorada, nas classes tem alguns cartazes informativos sobre alguns conteúdos, à composição de
cômodos, é a seguinte: três salas de aula, três banheiros, cantina/dispensa, dispensa material de limpeza,
e uma mini sala que funciona a diretoria, como foi citado anteriormente na tabela acima a escola
disponibiliza de seis turmas por turno, porém três turmas ficam em um anexo em frente a escola atrás de
uma igreja evangélica a qual tem parceria com a escola, que leva o conhecimento de Ética, cidadania e
valores para os alunos.Essa parceria é interessante, pois leva informações muito importantes para formar
cidadãos com valores e princípios sociais, porém a estrutura onde funciona esse anexo, não tem o
ambiente apropriado para o ensino-aprendizagem das crianças, assim como a escola,dispõe de uma área
pequena, impossibilitando a realização de brincadeiras,atividades lúdicas e dinâmicas que necessitem de
espaço, pois esses são instrumentos importantes para que a professora consiga estimular o s alunos a
aprendizagem.

Segundo a Professora Maria “a escola não oferece as mínimas condições para desenvolverem atividades
interativas, por conta do espaço que lhes é oferecido o que acaba contribuindo negativamente para falta
de interesse por parte das crianças em estudar, sendo que a maior dificuldade que particularmente eu
enfrento é a mistificação da turma, me colocando numa situação ruim, pois há alunos que conseguem
acompanhar as aulas e outros não, e qualquer atitude que eu tome na sala, com certeza refletirá
negativamente para alguns alunos, então opto por prosseguir nos assuntos para não atrasar as crianças
mais avançadas e tento ajudar os que têm dificuldades, porém é uma tarefa muito difícil de executar, e no
final não me sinto totalmente satisfeita porque sempre ficam crianças sem aprender.”

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma, conclui-se que a educação está em constante e infinito processo de transformação, porém
faltam serem realizadas grandes melhorias na escola, neste caso específico precisa ser aprimorada
estrutura física da escola, o preenchimento do quadro de funcionários, recursos didáticos (material
tecnológico), configurando-se como maior problema desta instituição as péssimas condições de
infraestrutura, pois a educação de qualidade que o governo diz ter no Estado, nessa instituição não é
possível identificar, o que salva o ensino é o empenho das professoras e da gestão em promover bem
estar e transmitir conhecimento a estas crianças, com o objetivo de formar cidadãos conscientes e críticos.

A primeira iniciativa é de ordem burocrática que resulta em verba para reformar a escola com o objetivo
de oferecer um espaço adequado de ensino e aprendizagem para os estudantes, com um refeitório
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descente, banheiros adaptados as crianças incluindo as portadoras de necessidades especiais ou com
deficiência, salas mais amplas e arejadas, um mini auditório ou sala de vídeo, quadra poliesportiva, um
jardim para incentivar as crianças a cuidar do meio ambiente. Provavelmente se todas essas sugestões
fossem postas em prática os alunos se sentiriam mais estimuladas a aprender, e as professoras a ensinar,
pois teriam condições para exercer efetivamente sua função de educadoras e todos estariam mais
entusiasmados com a escola e esses fatores contribuiriam para aprender através de outros meios, como
por exemplo, um filme, uma visita a biblioteca para familiarização com a pesquisa, realização de dinâmicas
ou atividades lúdicas na quadra para uso da interdisciplinaridade, etc.

Portanto, a educação apesar de ser pouco valorizada, fica nítida que existem pessoas comprometidas com
a mesma tendo em vista uma sociedade mais justa e reflexiva quanto às questões sociais, mesmo em
meio a tantas dificuldades conseguem lecionar fazendo jus o direito de ser chamado de
professor/educador.
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