Relatório de visita
No dia 20 de fevereiro de 2020, membros do Conselho Municipal de Educação,
a saber: Evalda de Andrade Silva Costa e Josafá Agra, visitaram a escola estadual José
Aylton Falcão, situada na R. Luiz Flávio Marcondes de Oliveira, Res. Primavera,
Pindamonhangaba – SP, nº 211, com vistas à apresentação do CME e averiguação do
planejamento realizado durante reunião extraordinária, realizada no dia 20 de janeiro de
2020.
Com agendamento realizado pelo conselheiro Josafá Agra, adentramos na escola
levando documentos com foto e o Decreto da composição do biênio 2019-2021.
Iniciamos conversa com o coordenador pedagógico, o sr. Marcus José Pimentel Tavares
da Silva, cujo trabalho de coordenação teve início há três anos. Ele começou a enfatizar
que a luta para coordenar uma escola grande e com uma comunidade significativa era
um grande desafio e que as regras foram sendo criadas coletivamente por meio do
colhimento e da transparência. Relata que quando chegou, não havia lâmpadas, não
havia grêmio estudantil. No início deste ano letivo, o Grêmio, já atuante, fez o
acolhimento da comunidade escolar. Sua visão é a do aluno integral, protagonista.
Enfatizou a formação docente, bem como a apropriação do exercício da docência.
Atualmente, a unidade atende quase 800 alunos, em três turnos e o quadro de
professores chega a 64 integrantes. Enfatizou que a unidade não possui sala de recursos.
Acredita que conquistar o aluno é um passo importante para a efetivação do trabalho
docente. Também mencionou que projetos relevantes de cuidado com a escola têm sido
realizados, como a futura pintura dos muros externos, por meio da ação da professora
Vanessa de Souza Servilha, que conseguiu a tinta junto à Prefeitura da cidade.
No intuito de realizarmos uma avaliação da visita, sem, no entanto, esgotarmos
em poucas palavras a realidade da comunidade, percebemos a garra dos professores e
professoras da escola José Aylton Falcão em tornarem a escola um espaço de esperança
e de bondade, apesar de se sentirem um tanto abandonados pelo poder público.
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