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SITUAÇÃO / QUADRO PROBLEMAS 

PRIORITÁRIOS 
ENFRENTAMENTOS/ 

PROPOSTAS 
Priorização 

 

- Falta de critérios para definir 

números de alunos nas classes 

seriadas e multisseriadas. 

 

- Deficiência no 

processo ensino 

aprendizagem. 

 

- Estabelecer número de alunos 

atendidos nas classes seriadas e 

multisseriadas, como também 

espaço físico proporcional ao 

número de alunos.  

 

 



 

- Carência de profissionais para fazer 

manutenção das unidades escolares. 

 

- Unidades 

educacionais 

necessitando de  

reparos no reboco 

das paredes, na 

parte elétrica, 

hidráulica, 

telhado, pintura, 

portas / janelas 

(fechaduras, 

trincos, vidros) e 

tratamento de água 

e esgoto.  

 

- Estabelecer contrato efetivo 

de uma equipe de profissionais 

composta de pedreiro e 

ajudante, pintor, eletricista, 

bombeiro hidráulico e 

carpinteiro. 

- Estabelecer verba (dotação) 

para a manutenção das 

unidades escolares. 

 



 

- Transporte marítimo não atende as 

necessidades do corpo docente 

equipe de orientação pedagógica e 

distribuição de merenda.  

 

- A ineficiência do 

transporte 

marítimo provoca 

uma 

desarticulação na 

organização e 

funcionamento das 

escolas de 

costeiras.  

 

- Estabelecer contrato com 

cláusulas claras e objetivas, como 

também fiscalização, garantindo 

um serviço de qualidade. no que 

se referir ao transporte de alunos e 

professores.   

 



 

 

- Carência de educadores e 

funcionários de apoio para substituir 

profissionais que se ausentam por 

doenças, licença, e outros... 

 

- No decorrer do ano letivo a falta de 

profissionais para cobrir dispensa de 

funcionários por motivos de licença e 

outros, atrapalha o processo ensino 

aprendizagem.  

 

- Implantar no quadro de funcionários 

vagas para educador e pessoal de apoio 

sem lotação para atender as urgências que 

surgirem no decorrer do ano letivo. 

 

 

- Falta de transporte para realização 

de visitas, acompanhamento e 

orientação dos trabalhos 

desenvolvidos nas instituições de 

ensino; 

 

- O acompanhamento, a visita e a 

orientação do trabalho pedagógico 

desenvolvido  nas escolas é muito 

limitado devido à insuficiência de 

transporte. 

 

− Efetuar compra de transporte para 

viabilizar o acesso das equipes de 

orientação pedagógica às unidades 

educacionais. 
 

 

 

 

- Insuficiência de energia elétrica  

nas escolas de costeiras.  

  

- A falta de manutenção das placas solares 

provoca a  insuficiência de energia 

elétrica impedindo o uso de equipamentos 

para viabilizar um ensino globalizado, o 

armazenamento de alimentos perecíveis e 

a garantia de uma qualidade de vida  

melhor à alunos e professores. 

 

- Garantir manutenção periódica das placas 

solares e investir na capacitação de pessoas 

das localidades para a manutenção das 

mesmas. 

 

 

 

 

 



 

- Falta de recursos pedagógicos: 

jogos educativos, mapas, atlas 

geográficos, atlas do corpo 

humano, etc. 

 

- Falta de recursos pedagógicos: jogos 

educativos, mapas, atlas geográficos, atlas 

do corpo humano, etc. prejudica o 

desenvolvimento de um ensino  de 

qualidade. 

 

- Equipar as unidades de ensino com 

recursos pedagógicos necessários à oferta 

de uma educação de qualidade. 

   

 

- Ausência de livros paradidáticos 

 

- A carência de livros paradidáticos 

distancia alunos e professores do 

letramento. 

 

- Equipar as unidades de ensino com 

acervo literário paradidáticos 

recomendáveis para o segmento. 

   



- Carência de material didático de 

uso e permanente.  

- A carência de material didático de uso e 

permanente impede o desenvolvimento de 

muitas ações pedagógicas necessárias a um 

ensino de qualidade. 

- Estruturar as escolas com material 

didático permanente e disponibilizar cota 

de material didático de uso. 

 

- Inexistência de sede para o 

Departamento das escolas rurais 

com sala de convenção, recursos 

didáticos e instrumentos 

tecnológicos. 

 

- A inexistência de uma sede para as 

escolas rurais dificulta a realização  de 

encontros com educadores, pais e outros 

para estudos, discussões e construção da 

proposta pedagógica. 

 

- Criar uma sede (espaço) para as escolas 

rurais com sala de convenção, recursos 

didáticos e instrumentos tecnológicos (TV, 

DVD, aparelho de som, computadores, 

impressora, data-show etc. 

 

- Inexistência de equipe de saúde 

educacional. 

 

− A falta de uma equipe de saúde impede 

o diagnóstico e o tratamento de 

problemas de saúde que interferem no 

processo ensino aprendizagem de 

muitos educandos. 

 

- Estruturar uma equipe de saúde 

educacional para atender alunos, 

professores e pessoal de apoio. 



Com o objetivo central de discutir e buscar soluções para uma educação de excelência em nosso município, 
observamos e levantamos que o ensino de qualidade envolve muitas variáveis:  

 
 Organização inovadora, aberta, dinâmica.  
 
 Projeto pedagógico participativo.  
 
 Docentes bem preparados intelectualmente, emocionalmente e eticamente.  

 
 Bem remunerados, motivados e com boas condições profissionais.  

 
 Relação efetiva entre professores e alunos que permita conhecê-los, acompanhá-los, orientá-los.  

 
 Infra-estrutura adequada, atualizada, confortável.  

 
 Tecnologias acessíveis, rápidas e renovadas.  

 
 

 
Sabendo que a Zona Rural tem 1676 alunos no 1º segmento do ensino básico  e mais uns 175 alunos de Educação 

infantil totalizando 1851 alunos espalhados por diversas localidades do município, compreendemos que se faz necessário 

oferecer recursos, como também espaço (sede) semelhantes a infra-estrutura dada as escolas com número equivalentes de 



alunos (Escola Municipal de Ensino Fundamental Parque da Mangueira e Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Pequenina Calixto). 

 

É fundamental que se pense nas condições de trabalho e educação que são oferecidas nas escolas de zona rural, pois é 

certo que o desejo de uma educação de qualidade existe, mas temos muito o que fazer para chegarmos a excelência. 

O mundo atual impõe a educadores, crianças e jovens a tarefa de absorver as novas tecnologias, sem as quais qualquer 

atividade profissional e até mesmo a vida cotidiana se tornarão inviáveis. 

As perspectivas que se abrem nos mais diversos campos do saber implicam um modelo educacional permanentemente 

aberto ao novo, ao dinâmico, ao interativo, atento a uma realidade que se transforma a cada momento. 

Formar o indivíduo para um mundo globalizado e para os seus novos parâmetros envolve a capacidade de utilização dos 

recursos infindáveis da informática, da computação e outros , que acenam para uma revolução cultural. 

A absorção do novo, contudo, não pode prescindir de uma sólida formação, de uma compreensão lúcida das novas 

realidades e do domínio de equipamentos básicos para a vida: a competência lingüística, o raciocínio lógico e matemático, a 

iniciação científica, a consciência do meio ambiente, a visão histórica, a experiência artística, a formação ética e a 

construção da cidadania, além do domínio de recursos tecnológicos, passaporte necessário para o mundo futuro. 



Esses são os caminhos. São esses os ideais que alimentam nossa proposta de Estruturação da Educação nas Zonas Rurais e 

Costeiras. 

Observações/ Sugestões/ Propostas: 
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