Relatório de Visita à escola Municipal Professor João Kolenda Lemos

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 “João Kolenda Lemos” situada à estrada Carlos Lopes Guedes Filho, no bairro
“Bem Viver”. Foram recebidos pela Professora Corresponsável Letícia de Almeida
Bastos que os encaminhou até a sala do Professores. Iniciaram a reunião se apresentando
e explicitando qual é o papel do Conselho e de seus conselheiros, esclarecendo assim,
qual o motivo da visita. Em seguida, os Conselheiros socializaram que haviam recebido
o relatório dos professores com algumas reivindicações. Diante disso, os professores
presentes salientaram que estavam aguardando ansiosos a visita dos membros do
Conselho para esclarecerem quais as suas necessidades. Eles ouviram as demandas dos
professores, dentre elas destacam-se: livros didáticos insuficientes para o número de
alunos e professores; falta de mesa de professor em algumas salas; pátio inadequado para
a alimentação das crianças devido à presença de pombos no local; falta de uma quadra
poliesportiva para as aulas de educação física; falta de filtro de água para os alunos;
espaço coberto insuficiente para os alunos ficarem durante os intervalos nos dias de
chuva, dentre outros. Evidenciaram também que alguns itens elencados no relatório já
haviam sido resolvidos ou estavam em vias de resolvê-lo, como por exemplo, a falta de
uma máquina de xerox. Os membros do colegiado acolheram as solicitações dos
professores, salientando que todos os conselheiros já estavam cientes do conteúdo do
referido relatório, visto que a Conselheira Andrea havia lido durante a última reunião
ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2020. E explicaram sobre a necessidade de se realizar
as adequações nesse documento e reencaminhá-lo ao Conselho, via e-mail, uma vez que
servirá de base para a elaboração de um ofício à Secretaria Municipal de Educação. Na
sequência, a Professora Corresponsável apresentou o prédio escolar aos membros do
colegiado. Durante a visita, puderam evidenciar a presença dos pombos no pátio da
escola, a falta do filtro nos bebedouros e a reforma para ampliação da U.E. e que, apesar
de estar causando transtornos, trata-se de algo passageiro e necessário para a adequação
do espaço à demanda de estudantes. Puderam observar as lousas digitais em uso fixadas
sobre os quadros verdes nas salas. Os equipamentos tecnológicos são modernos, além de
oferecerem as mesmas possibilidades que o quadro verde, também podem contribuir
muito para dinamizar as aulas, desde que os professores dominem todos os recursos
disponíveis nessa ferramenta de trabalho. Segundo a Professora Corresponsável, isso
ocorrerá em breve, por meio da participação em curso disponibilizado pela Prefeitura.
Sem nada mais a tratar, os conselheiros despediram-se e agradeceram a recepção.
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