Relatório da 2º Visita à EE José Aylton Falcão - 13/03/2020

Eu, Tania Vieira Crescenzo, vice-presidente desse conselho, acompanhei os conselheiros
Josafá Agra de Santana e Ana Cláudia em visita agendada com a direção da escola. A atual
diretora da escola, Sra. Tania Paula Bento Rodolfo não estava presente e fomos recebidos pela
vice-diretora Elisangelo Aparecida Oliveira e pelo coordenador Marcus José Pimentel Tavares
da Silva.
O conselheiro Josafá iniciou a reunião apresentando os pontos do relatório da 1º visita e
colocando novamente a intenção do CME no sentido de colaborar e contribuir para que sejam
feitas as melhorias pontuais que a escola necessita.
Josafá relatou que gostaria de colaborar com sugestões e ações relacionadas quanto ao uso
dos recursos (verbas) que foram direcionadas para a escola já que foi o autor do relatório com
os pontos mais críticos e urgentes apontados e vistos por ele. Colocou-se também a disposição
para conversar pessoalmente com alunos e pais da escola.
A conselheira Ana Cláudia pontuou a necessidade de se fazer parcerias com a comunidade,
empresas e pessoas especialistas em assuntos pertinentes para darem palestras, cursos etc e
que poderiam colaborar para a conscientização e práticas de boas ações dentro da unidade
escolar.
Sugeri que a direção, coordenação, professores, funcionários e alunos, reúnam-se e façam
um levantamento do que pensam ser prioridade, necessário e possível para que os problemas
apontados diminuam, mesmo sem saberem ainda o valor da verba que receberiam, e que
começassem a olhar para dentro da escola com olhar mais crítico, porém mais afetivo, afinal
são eles que estão dia-a-dia na escola.
Foi colocado também para os responsáveis pela escola, a reunião com o Dirigente de Ensino
Sr. Luis Gustavo Martins de Souza, onde ele mostrou-se disposto, colaborativo e ciente de que
a escola precisa de ações e recursos do Estado para sejam realizadas essas ações e que o CME
pode ser um parceiro nesse sentido.
Fomos informados que o CAIC em nenhum momento ficou sem uma diretora e que não houve
o repasse de verba no ano passado pois, não foi feito o registro da Ata para o recebimento da
mesma .
O conselheiro Josafá precisou se ausentar no início da reunião para resolver um problema
particular urgente. Após o relatado acima encerramos a visita, pois a conselheira Ana Cláudia
também precisou se retirar. Relato também que após a reunião oficial, visitei e conheci o
prédio escolar junto com o coordenador, porém, de maneira informal, apenas para conhecer a
estrutura já que não participei da 1° visita.
Sem mais, encerro e se necessário, peço que os conselheiros Josafá e Ana Cláudia pontuem o
que mais acharem necessário.

