Relatório de Visita à Escola Municipal Ângelo Paz da Silva
Andrea Rodrigues de Moraes e Tiago da Cunha Fernandes, membros do Conselho
Municipal de Educação, estiveram, no dia 03 de março de 2020, presentes na Unidade
Escolar “Ângelo Paz” situada à rua José Luiz Imediato, nº 235, no bairro Cidade Jardim.
Foram recebidos pela Professora Corresponsável Elizabete. Iniciaram a reunião se
apresentando e explicitando qual é o papel do Conselho e de seus conselheiros, esclarecendo
assim, qual o motivo da visita. Na sequência, a Professora Corresponsável explicou que a
referida escola atende 390 alunos divididos em Ensino Fundamental Anos Iniciais e
Educação Infantil e possui 21 professores, sendo 16 professores polivalentes, 2 professores
de apoio, 2 professores de Educação Física e 1 de Arte, além de 2 agentes de organização
escolar (CONVIVA), 4 funcionárias responsáveis pela limpeza (ASG) e 1 merendeira.
Relatou também, que o horário de funcionamento da escola é das 7h às 17h30, com 16 salas
funcionando distribuídas nos períodos da manhã e tarde, sendo três 1º anos, dois 2º anos, dois
3º anos, três 4º anos, dois 5º anos e quatro prés. Os estudantes têm 3 intervalos por período.
Salientou que a escola recebeu livro didático, no entanto, como o número de alunos aumentou
muito durante esse ano, faltaram exemplares para alguns estudantes. Complementou dizendo
que anteriormente era possível realizar trocas entre as unidades escolares. Já esse ano, isso
não foi possível, pois cada escola teve a liberdade de escolher o livro didático que
considerasse mais adequado. Um ponto desfavorável em relação ao prédio escolar, apontado
pelos membros do Conselho, foi a falta de uma quadra poliesportiva para a realização das
atividades nas aulas de educação física. Os Conselheiros perguntaram sobre os projetos
pedagógicos desenvolvidos pela escola. A esse respeito, a Professora ressaltou a Feira de
Ciência e Cultura que ocorre entre os meses de outubro e novembro, o Projeto de
Responsabilidade Social, os Processos de Aprendizagem, além da Amostra Pedagógica que
ocorre em toda a rede municipal. Após a reunião, a Professora Corresponsável apresentou as
dependências da escola e os professores aos membros do Conselho. Não foi possível ouvir
os docentes, visto que se encontravam em período de aula. Sem nada mais a tratar, os
conselheiros despediram-se e agradeceram a recepção.
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